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Ob uporabi sledečega gradiva:
Namen PORTAL-a je hitrejši prenos rezultatov raziskav EU na področjih lokalnega in
regionalnega transporta v izobraževalne in šolske programe. Ta namen se želi doseči s pripravo
učnih gradiv za višje izobraževalne institucije.
Zaradi velikosti in v nekaterih primerih velikega števila individualnih projektov je v tem pisnem
gradivu nemogoče obrazložiti vsak posamezen rezultat in njegove podrobnosti.
Rezultat PORTAL-a predstavlja zbrano in predavateljem lajša dostop do posameznih projektov
in podrobnih rezultatov.
Zaradi tega je nemogoče trditi, da je sledeče gradivo popolno.
Ker so pričakovanja predavateljev glede tega gradiva zelo raznolika – obsegajo od
“zagotavljanja pregleda nad rezultati raziskav EU o specifični temi” do “zagotavljanja
določenih rezultatov posameznih raziskovalnih projektov” – se je ob snovanju gradiva skušalo
doseči kompromis, s katerim bi bolj ali manj zadovoljili pričakovanja vseh skupin uporabnikov.
Priročnik vsebuje rezultate raziskovalnih projektov EU in komplementarne rezultate nacionalnih
raziskovalnih projektov. PORTAL se zahvaljuje partnerjem in sodelavcem, ki so sodelovali pri
teh projektih. Popolen seznam projektov, konzorcijev in citirane literature je podan na koncu
gradiva.
Rezultate projektov na temo “Benchmarking i upravljanje kakovosti v javnem transportu”
v tem gradivu je zbral Pascal Vincent (CERTU) v letu 2001 in jih preuredil po delovnem
seminarju s predavatelji v letu 2002.
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1. Uvod

1.1 Definicija
Kakovost in benchmarking v javnem transportu sta metodi upravljanja. Čeprav sta v industriji
povsem običajna in se uporabljata že daljše časovno obdobje, še nista zelo znana na področju
javnega transporta.
Oba pojma morata biti jasno definirana, saj je njuna trenutna raba praviloma neustrezna.
Kakovost je zelo znana beseda, vendar jo vsakdo interpretira po svoje; pojem benchmarking pa
se pogosto zreducira tako, da pomeni zgolj primerjavo (benchmarking; po Velikem slovenskem
slovarju tujk Cankarjeve založbe iz leta 2001: računalniški program za ugotavljanje
zmogljivosti računalnika).
Kakovost je nemogoče definirati z enostavno in kratko definicijo. Formalni in kvantitativni
pristop sta pridevnika, ki verjetno najbolj točno ponazarjata predvideno nalogo. Kakovost ima
relativen pomen, ki je odvisen od odnosa med naslednjimi tremi elementi: cilji, sredstva in
rezultati. To še posebej velja za področje javnega transporta, kjer cilji javnih storitev niso
povsem natančno določeni, kjer so rezultati odvisni od zaznavanja uporabnikov in kjer izvedba
storitev nikoli ni na nivoju, ki bi bil zadosten.
Ko govorimo o benchmarkingu, je ideja primerjave očitno temeljni koncept. Kljub temu pa
benchmarking ne pomeni zgolj primerjanja. Primerjava je statična, benchmarking pa je
dinamičen proces, kjer je vedno prisotna ideja izboljševanja in aktivnosti.

1.2 Cilji in izkušnje
Učni cilji te teme so naslednji:

• spoznavanje različnih metod in orodij, ki se uporabljajo za izboljševanje kakovosti v
sektorju javnega transporta. Med ostalimi je to tudi benchmarking, kot novo orodje za
upravljanje.

• razumevanje tega, da za konceptom kakovosti stoji natančen in znanstven pristop.

Gre torej za metodološki pristop.
V številnih evropskih državah se izboljševanje kakovosti vedno bolj in bolj dojema v smislu
konkurenčnosti in zaradi tega veliko podjetij omahuje pri podrobnem razkrivanju njihovih
metod. Zaradi tega je za predavatelje priporočljivo, da na podlagi lokalnih izkušenj privzamejo
vzglede, ki jih uporabijo na predstavljenih konceptih. Evropski in ostali tuji vzgledi so podani
zgolj zaradi poenostavitve razlage, vsekakor pa v takšnem gradivu ne morejo biti predstavljeni
do podrobnosti.
Za boljše razumevanje povezav med kakovostjo in regulativnim okvirjem javnega transporta je
dobro poznati temo “Regulativa v javnem transportu”. Tako za predavatelje kot za študente je
priporočljivo branje gradiva na to temo.
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Študenti bi v nadaljevanju morali pridobiti naslednje izkušnje in znanja:

• Razumevanje, da kakovost v javnem transportu ne temelji na kvantitativnih konceptih.

• Vedenje, da obstaja več različnih orodij za merjenje in izboljševanje kakovosti ter znanje o
tem, kako jih je moč uporabiti.

• Poznavanje novega skupnega evropskega okvirja kakovosti v javnem transportu.

• Razumevanje pomena pojma benchmarking.

• Poznavanje ključnih faktorjev uspeha v procesu benchmarkinga ter znanje o tem, kako
začeti takšen proces.

• Usposobljenost za dajanje nasvetov iz obravnavanega področja lokalnim oblastem in
operaterjem.

1.3 Povezava s politiko EU
V okviru evropskih diskusij je doseženo splošno strinjanje z ugotovitvijo, da mora javni
transport, če hočemo doseči okoljsko sonaravnost, odigrati pomembno vlogo v bodočem
transportnem sistemu,. To spoznanje je staro vsaj desetletje in ne izhaja le iz okoljskih groženj,
kot je onesnaženost zraka zaradi povečanega prometa z osebnimi avtomobili. Pričakuje se, da
bo javni transport prispeval k večji kvaliteti življenja v evropskih mestih tudi na drugih
področjih. To gradivo predstavlja rezultate raziskav na področju “Kakovost in benchmarking v
javnem transportu”. Zato se osredotoča na metode za identificiranje, kvantificiranje in
primerjanje standardov v mestnem in regionalnem javnem transportu.
V preteklih letih je bilo izdanih več dokumentov, iz katerih je razvidno, da Evropska komisija
eksplicitno pričakuje, da bodo takšne metode odigrale pomembno vlogo v sistemih javnega
transporta. Iz gradiva je jasno, da se je zanimanje za takšne metode (celo za koncept “kakovosti
javnega transporta”) oblikovalo postopoma. V letu 1990 je Evropska komisija objavila Zeleno
knjigo “On the Urban Environment”, COM(90)218, ki zajema široko področje problemov, s
katerimi se v splošnem soočajo mestna okolja. Zelena knjiga prinaša naslednji zaključek -  kljub
vedenju, da javni transport prispeva k zmanjšanju mestnega prometa, je le malo mest uspelo
vzpostaviti ravnotežje med individualnim in javnim transportom na upoštevanja vrednem
nivoju. Zelena knjiga kot največjega krivca za ta neuspeh označuje nemoč prostorskega
načrtovanja, ki vodi v razmere, ki so neugodne za uvajanje ekonomsko učinkovitega javnega
transporta. Ob tem je dodana tudi pripomba o potrebah po izboljšanju storitev in povečanju
investicij v vozila javnega transporta. V letu 1995 je vloga uporabnikov javnega transporta pri
definiranju in merjenju kakovosti ter standarda postala eksplicitno priznana tudi v političnem
dokumentu. To je bilo storjeno v Zeleni knjigi z naslovom “The citizen's network - Fulfilling
the potential of public passenger transport in Europe”, ki je bila namenjena reševanju problemov
s področja javnega transporta. Tukaj je predstavljen kontrolni seznam za vrednotenje standarda
javnega transporta iz uporabniške perspektive. Besedilo zagovarja tezo, da lahko takšen
kontrolni seznam deluje kot instrument, s katerim lahko uporabniki s ciljem izboljšanja
kakovosti javnega transporta, opravljajo političen pritisk na ustrezne organe.
Drug vidik Zelene knjige “The citizen’s network” se kaže v predlogu za uvajanju novih
pristopov k standardom javnega transporta, kot je na primer skupna minimalna stopnja
usposobljenosti voznikov, kar kaže na dajanje večjega poudarka na “mehke” vidike standardov.
Za razliko od tega se je Zelena knjiga iz 1990 povsem osredotočala na “trde” vidike, ki jih
povezuje termin “učinkovitost”. V Zeleni knjigi “The citizen’s network” je tudi predstavljen
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prvi korak proti benchmarkingu v javnem transportu – predlagana je Evropska nagrada za
najboljše pri doseganju kakovosti javnega transporta.
Nedavno (2001) je bila objavljena nova Bela Knjiga o transportni politiki: “European transport
policy for 2010 - time to decide”, ki opisuje in obravnava veliko novih meril. Zaradi načela
subsidiarnosti je veliko odprtih vprašanj zunaj tistega okvirja, o katerem se lahko odloča na
skupnem evropskem nivoju. Kljub temu so v dokumentu predstavljeni dobri razlogi za
vzpostavitev skupne evropske diskusije – na primer možnost koriščenja izkušenj, ki jih imajo
drugi. Koncept “najboljših izkušenj” (benchmarking) je predlagan kot učinkovito orodje. Bela
knjiga iz leta 2001 popolnoma temelji na uporabniškem videnju standardov in kakovosti. Ena
od predlaganih novosti v dokumentu je splošno jamčenje pravice uporabnikov do določenega in
pričakovanega nivoja standarda vsakega potovanja. V prvi fazi je takšen “mehanizem zaščite
potnikov” predlagan za železniške in pomorske storitve (poleg letalskih potovanj, kjer se v
veliki meri že uporabljajo). Bela knjiga omenja, da bi se dolgoročno gledano morala takšna
jamstva v čim večji meri uporabiti tudi v storitvah mestnega transporta.

1.4 Izzivi

Evropski kontekst zagotavljanja mestnega javnega transporta
Mestni javni transport igra pomembno vlogo v vsakodnevnem življenju:

• 80% prebivalcev Evrope živi v urbanih področjih. V Sloveniji živi v urbanih in suburbanih
področjih dobrih 70% prebivalcev.

• Vsako leto se na prebivalca opravi 1000-1300 potovanj z eno od razpoložljivih oblik
mobilnosti.

• Vsako leto se v EU opravi približno 500 milijard potovanj, v Sloveniji približno 2 milijardi.

• Vsak prebivalec ima možnost izbire med različnimi oblikami transporta in je pri tem
neodvisen. Izbira oblike transporta bo odvisna od dejavnikov, kot so: razpoložljivost,
kakovost, cena in njen ugled.

• Prebivalci vseh socialno-ekonomskih skupin v vseh vidikih življenja vedno bolj vrednotijo
lastnosti storitev za potrošnike.

• “Dodana vrednost” dobrega in delujočega lokalnega javnega transporta koristi tako
posameznikom kot celotni skupnosti.

• Javni transport je posel, ki pomaga vzdrževati kakovost življenja, trajnostno zaposlenost in
razvojni potencial.

• Za učinkovito mestno življenje so potrebni zanesljivi, učinkoviti, do uporabnikov in
intermodalnosti prijazni ter fleksibilni javni transportni sistemi.

• Javni transport se dogaja v realnem okolju in potrebuje “real time” storitve. Bistvenega
pomena je, da se zavedamo minljivosti mestnega javnega transporta in njegove visoke
kratkotrajne in hipotetične vrednosti.
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Izzivi za aktivne akterje mestnega javnega transporta
Sektor mestnega javnega transporta je vitalnega pomena za blaginjo Evropske Unije kot celote.
Zaradi zmanjšanja zakonskih omejitev in poenostavljenih postopkov za pridobitev viz se je v
zadnjem času močno povečalo število ljudi, ki potujejo znotraj Evropske Unije. Podoben razvoj
se pričakuje tudi v prihodnje. Vse to vodi v pričakovano znatno povečanje mobilnosti v
naslednjih desetletjih.
Cilje, zastavljene v Zeleni knjigi “Citizens' Network”, je moč doseči le s privzetjem principov
kakovosti in praks, ki bodo rezultirali v zagotavljanju javnega transporta. Le-ta bo podpiral
trajnostno mobilnost visoke kakovosti ob ustreznih tržnih tarifah.

V primeru, da oblast in operaterji izvajajo politiko lokalnega javnega transporta, ki ni v skladu s
potrebami uporabnikov, to običajno vodi v:

• upadanje frekvence storitev,

• upad števila uporabnikov,

• uporabo starih vozil in plačevanje osebja po najnižji možni stopnji,

• nadaljnji upad števila uporabnikov,

• nadaljnje varčevanje itd.

Povečanje medmestne mobilnosti z javnim transportom nima smisla, če se le ta ne navezuje na
mestne in lokalne transportne sisteme. Intermodalne točke igrajo pri tem pomembno vlogo.
Kljub temu pa je rast zasebnega osebnega transporta (avtomobili) bistveno vpliva na javni
transport, saj se le-ta tako mora soočiti s svojimi problemi, ki so:

• preusmerjanje iz produkcijsko usmerjenega upravljanja k potrošnikom,

• kakovost in sistemi kakovosti naj postanejo instrumenti za spremembe, ki bodo koristile
osebju, ki je v stiku z uporabniki, samim potrošnikom, delničarjem ter upravljavcem v
sektorju mestnega javnega transporta,

• vzpodbujanje inovacij in učinkovito širjenje najboljših izkušenj,

• povečanje skupne uporabe javnega transporta z namestitvijo intermodalnih storitev na
točkah, kjer imajo uporabniki izbiro med konkurenčnimi strukturami.

Z uporabo teh principov in sprejemanjem pristopa kakovosti bo lokalni javni transport izzval
svoje resnične konkurente in se ne bo več boril sam proti sebi.
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1.5 Opis – povzetek vsebine
To študijsko gradivo je razdeljeno na pet glavnih delov:

• Opis sedmih upravljalskih orodij za razumevanje koncepta kakovosti in izboljšanje
kakovosti. Nekatera so že znana, druga popolnoma nova: zanka kakovosti, metode
samoocenjevanja, benchmarking, standardizacija in certifikacija, partnerstva za kakovost,
jamstva za storitev, listine storitev ter CEN okvir kakovostiKer benchmarking predstavlja
enega od novejših konceptov na področju javnega transporta, je njegova obrazložitev
obširnejša kot obrazložitev ostalih orodij.

• Obstaja nekaj osnovnih elementov mestnega javnega transporta, ki vplivajo na njegovo
kakovost. Ta del prikazuje, da kakovost ni koncept, ki lahko obstaja samostojno, ampak je
odvisen od ostalih faktorjev, kot so: načrtovanje, interni ali eksterni akterji, pomembnost
meril, povezanost z okoljem… Kakovost je neprekinjen krog.

• Mestni javni transport v glavnem oblikujeta dva glavna akterja: lokalne oblasti in operaterji.
Kakovost je v veliki meri odvisna od postopka za izbiro operaterjev in odnosov med
lokalnimi oblastmi in operaterji. Ta del raziskuje vpliv teh dveh elementov na kakovost.

• Obstaja nekaj priporočil za tri tipe akterjev, vpletenih v proces izboljšanja kakovosti:
lokalne oblasti, operaterje in proizvajalce.

• Povsem na koncu so podani konkretni primeri, ki so povzeti iz rezultatov projektov EU. Le-
ti ilustrirajo prej predstavljene koncepte.
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2. Elementi kakovosti v javnem transportu

2.1 Orodja za upravljanje s kakovostjo
Lažje razumevanje koncepta kakovosti in neprekinjenega procesa izboljšav nam omogočajo
različna orodja:

• zanka kakovosti (quality loop),

• metode samoocenjevanja (self-assessment methods),

• benchmarking,

• standardizacija in certifikacija (standardisation and certification),

• partnerstva za kakovost (quality partnerships),

• jamčenje storitev in listine storitev (guarantee of service and service charters),

• CEN okvir kakovosti (the CEN quality framework),

Kasneje bodo podani še elementi za medsebojno povezovanje naštetih orodij.

Zanka kakovosti: usmerjenost k potrošnikom in ne k produkciji
To je:

• dinamičen proces,

• proces izboljševanja,

• princip, ki ga lahko uporabimo na nivoju sistema ali znotraj njega,

• način za definiranje potrebnih storitev in identificiranje prioritet za spremembe.
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Slika 1: Zanka kakovosti na nivoju javnega transportnega sistema. Vir: AFNOR

Zanka kakovosti rezultira iz vrste interakcij med dvema svetovoma s povsem drugačnima
stališčema – med svetom uporabnikov in svetom ponudnikov. Temelji na štirih različnih
benchmarkih:

Pričakovana kakovost: predstavlja nivo
kakovosti, ki jo pričakujejo uporabniki.
Lahko je definirana v smislu eksplicitnih
ali implicitnih pričakovanj. S strani
potnikov pričakovan nivo kakovosti je
lahko definiran kot vsota številnih
ponderiranih kriterijev kakovosti.

Pričakovana
kakovost

Ciljna
kakovost

Zaznana
kakovost

Dejanska
kakovost

Merjenje kakovosti
izvajanja

Merjenje zadovoljstva
uporabnikov

KONČNI UPORABNIKI AKTERJI STORITEV
Potniki in meščani Operator, oblasti, policija, cestna uprava
Slika 2: Pričakovana kakovost
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Ciljna kakovost: predstavlja nivo
kakovosti, ki jo operater skuša
zagotoviti potnikom. Odvisna je od
nivoja pričakovane kakovosti s strani
potnikov, eksternih in internih pritiskov,
proračunskih omejitev in konkurečnosti
storitev.

Dejanska kakovost: predstavlja nivo
kakovosti, ki se dosega vsakodnevno na
podlagi običajnih pogojev delovanja. Pri
tem se upošteva tudi motnje storitev, ne
glede na to ali so krivda operaterja ali
ne.

Zaznana kakovost: predstavlja nivo
kakovosti, kot jo potniki zaznavajo ob
svojih potovanjih. Način njihovega
zaznavanja kakovosti storitev je odvisen
od njihovih preteklih osebnih izkušenj s
storitvami ali dodatnimi storitvami ter
od informacij o storitvah, ki so jih
prejeli od ponudnika le-teh ali iz drugih
virov.

Zgoraj omenjeni štirje benchmarki se lahko
načrtovanju storitev:
Slika 3: Ciljna kakovost
Slika 4: Dejanska kakovost
Slika 5: Zaznana kakovost
portu 12
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 uporabijo za definiranje štirih kritičnih vrzeli pri
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• vrzel med zaznano in pričakovano kakovostjo,

• vrzel med pričakovano in ciljno kakovostjo,

• vrzel med ciljno in dejansko kakovostjo,

• vrzel med dejansko in zaznano kakovostjo.

Izboljševanje učinkovitosti in kakovosti storitev pomeni odpravljanje teh štirih vrzeli.
Ob tem pa se ne sme pozabiti, da pretirana kakovost (over-quality) še ni kakovost.

Metode samoocenjevanja
Ti pristopi so osnovani na konceptu
“meriti z namenom izboljšanja” s ciljem
uvajanja neprekinjenega procesa
izboljševanja v sistemu.
Samoocenjevanje je praktičen način za
podjetja, da sama ocenijo svoje delovanje
in s tem izboljšajo svoj organizacijski
sistem. S pomočjo samoocenjevanja je
čez čas možna primerjava s preteklim
stanjem ali z drugimi podjetji.

Model samoocenjevanja EFQM
EFQM je nekaj let razvijal učinkovit model 
kakovostjo na nivoju podjetja ali produkcijsk
“kritično primerjavo organizacije z idealno 
primeru). Iz rezultatov so razvidne močne st
bodočo strategijo in razvojne načrte …”.
V sektorju javnega transporta lahko samooce
sistema in delovanja podjetja.

V transportnem sistemu se lahko identificira
vodenju in koordiniranju sistema: Razpor
dela kaj?”) ni vedno dobro definirana, kar la
Vprašanja, na katera moramo odgovoriti, so:
in “Ali obstoječi procesi pripomorejo k optim
politiki in strategiji: Strategija in transportn
času in prostoru. Pomembnost mestnega jav
razumljena ali dobro razvita. Sektor mestneg
predstave komplementarnih oblik transporta
Figure 6: Pretirana kakovost
ortu 13
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samoocenjevanja za potrebe upravljanja s
ega sistema. EFQM definira samoocenjevanje kot

organizacijo ali modelom (EFQM modelom v tem
rani organizacije in področja, ki so temeljna za

njevanje vsekakor vodi v izboljšano poznavanje

jo slabosti v:
editev odgovornosti med posameznimi telesi (“Kdo
hko vodi v podvajanje posameznih nalog.
 “Ali so razpoložljivi viri učinkovito izkoriščeni?”
alnem delovanju celotnega sistema?”.

a politika nista vedno koordinirani ali integrirani v
nega transporta v politiki mobilnosti ni vedno dobro
a javnega transporta ne ponuja nobene enotne
, ki so na voljo javnosti.
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upravljanju s človeškimi viri: Pomemben vidik tega problema je: “Ali so delavci v sektorju
mestnega javnega transporta ustrezno usposobljeni in ali imajo dovolj razvojnih možnosti?".
zadovoljstvu uporabnikov: Zadovoljstvo uporabnikov se v glavnem meri na nivoju operaterja:
"Ali storitve, ki jih zagotavlja operater, zadovoljujejo pričakovanja uporabnikov?", "Kaj je z
merjenjem njihove splošne zadovoljnosti s transportnim sistemom?", "Kaj je s pričakovanji
delničarjev, neuporabnikov in potencialnih uporabnikov?".
poslovnih rezultatih: Poslovni rezultati se morajo meriti na nivoju operaterja, toda ne splošno
na nivoju sistema. Merila za to niso vedno na razpolago in jih je potrebno razviti tako, da bodo
dovoljevala natančnejše merjenje rezultatov sistema.
vplivu na družbo: Podobno kot za poslovne rezultate je tudi za vpliv transportnega sistema na
njegovo okolje potrebno razviti posebna merila. Prometna gneča in onesnaževanje okolja
predstavljata v mestih zelo občutljivi področji.
EFQM model zbira devet vrst podatkov o upravljanju in predlaga metodo ponderiranega
ocenjevanja.

Slika 7: Model samoocenjevanja EFQM. Vir: EFQM

Model samoocenjevanja EFQM je sestavljen iz devetih delov, razdeljenih na dve področji:
dejavniki in rezultati. Ker temelji na delovni metodi samoocenjevanja je predstavljen v obliki
zastavljenih vprašanj Za vsakega od devetih delov si moramo postaviti bistveno vprašanje.
Namen tega je ugotoviti, če so vsi kriteriji obravnavni ustrezno. Predlaga se “prilagoditev”
vprašanj na nivoju potniških transportnih sistemov, na nivoju podjetij za potniški transport
(operaterji) in na nivoju oblasti, ki je odgovorna za urejanje področja potniškega transporta.

Upravljanje
10%

Upravljanje s
človeškimi viri

9%

Zadovoljstvo ljudi
9%

Procesi
14%

Poslovni
rezultati
15%

Politika in strategija
8%

Viri
9%

Zadovoljstvo
uporabnikov

20%

Vpliv na družbo
6%

Dejavniki 50% Rezultati 50%
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Model EQUIP
EQUIP je bil projekt v četrtem okvirnem programu EU, ki je razvil metodo samoocenjevanja za
operaterje javnega transporta kot prvi korak v procesu benchmarkinga.
Spodnja tabela prikazuje teme posameznih sklopov in število indikatorjev za posamezen sklop.

• Indikatorji osnovnih značilnosti podjetja (Sklop 1) z opisom organiziranosti podjetja in
stopnjo skladnosti področij delovanja zagotavljajo osnovne podatke za izbiro operaterja za
benchmarking. Nekateri vidiki profila podjetja lahko omejijo izbiro potencialnih partnerjev
(npr. velikost in lokacija področja delovanja, tip in število konkurentov,...).

• Eksterni vplivi na operaterja (Sklop 2) oblikujejo ključni niz indikatorjev za določitev
partnerja za benchmarking. Vpliv okolja, v katerem operator izvaja svoje storitve, je lahko
ključnega pomena za njegovo delovanje. To še posebej velja, kadar se primerjava izvaja na
mednarodnem nivoju in so operaterji iz različnih tržnih okolij ter so s tem podvrženi
različnim stopnjam regulacije in subvencij. Pravne podlage in pogoji delovanja so lahko
med državami bistveno drugačni.

Sklop Naslov sklopa Število indikatorjev
v sklopu

1 Osnovne značilnosti podjetja 21

2 Eksterni vplivi na operaterja 13

3 Struktura dohodkov in prevoznin 9

4 Lastnina/izkoriščenost kapacitet 8

5 Zanesljivost 5

6 Produkcijski stroški 3

7 Učinek podjetja 4

8 Tehnični učinek 6

9 Zadovoljstvo zaposlenih 12

10 Zadovoljstvo uporabnikov 7

11 Varnost (Safety and security) 3

Skupaj: 91

Tabela 1: Sklopi indikatorjev v EQUIP modelu. Vir: EQUIP project

• Sklop 3, Struktura dohodkov in prevoznin, se nanaša na indikatorje, ki definirajo strukturo
prevoznin operaterja. Ta sklop vključuje splošen opis prevoznin na posameznih razdaljah
ter obravnava tudi podrobnejše indikatorje, kot so npr. zveze med stroški zasebnega in
javnega transporta, razmerje med posameznimi in mesečnimi vozovnicami, neplačevanje
prevoznin,...
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• Izkoriščenost vozil in človeških virov je bistvenega pomena za finančno delovanje
operaterja javnega transporta (Sklop 4, Lastnina / izkoriščenost kapacitet). Najpomembnejši
so indikatorji, ki preučujejo, v kakšni meri so vozila zasedena, koliko časa potrebujejo
potniki za vkrcanje v vozilo, kakšna je izkoriščenost voznega parka in voznikov ter kolikšna
je prepotovana razdalja, ki ne prinaša nobenih dohodkov.

• Četudi operater svojo lastnino dobro izkoristi, je lahko njegovo delovanje moteno zaradi
slabe zanesljivosti (Sklop 5). Tako na primer lahko ima storitev zamudo ali pa je
odpovedana – operater lahko ima težave z zagotovitvijo načrtovanega cilja.

• Šesti sklop (Produkcijski stroški) meri kako učinkovito lahko operater zagotavlja storitve z
razpoložljivimi sredstvi. Ti indikatorji so odvisni od denarnih enot. Finančni okvirji
operaterjev v procesu benchmarkinga morajo biti med sabo podobni.

• Večina indikatorjev učinkov podjetja (Sklop 7) je naravnanih bolj na nacionalni kot
mednarodni nivo. Indikatorji, izbrani za merjenje učinkov podjetja, podajajo širok pregled,
splošni dobiček ali izgubo delovanja, učinkovitost delovanja, neto dobiček,... Potrebno bi
bilo meriti trende posameznih petletnih obdobij.

• Tehnične učinke (Sklop 8) lahko delimo na dva dela. Prvi se nanaša na indikatorje, ki
neposredno vplivajo na izvajanje prevoza, kot npr. poraba goriva, emisije, zanesljivost in
nameščanje sredstev za boljšo mobilnost potnikov. Drugi del raziskuje vzdrževalni
program.

• Operater lahko ob uporabi informacij iz dokumentov podjetja večino meril zadovoljstva
zaposlenih (Sklop 9) ovrednoti kar sam.

• Najboljši in hkrati skoraj edini način za pridobitev relevantnih informacij o zadovoljstvu
uporabnikov (Sklop 10) je anketiranje potnikov javnega transporta. Rezultati ankete se
lahko primerjajo s podobo, ki jo ima o svojih storitvah operater. Le-to pridobimo tako, da
operater reši enak vprašalnik kot uporabniki. Poleg mnenja uporabnikov lahko za
benchmarking uporabimo tudi indikatorje, kot so npr. število pritožb, dostopnost do vozil,...

• Varnost (Safety and Security – Sklop 11) pokriva tako prometno varnost operaterja kot
varnost delovnega okolja. Pokaže nam število prometnih nesreč ter število poškodovanih
med vozniki in potniki.
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V nadaljevanju so predstavljeni nekateri pomembnejši indikatorji:

Sklop in
številka

indikatorja
Ime

Sklop in
številka

indikatorja
Ime

1.1 Podpogodbe za storitve 7.1 Dobiček ali izguba obratovanja

1.3 Tip področja storitev 8.2 Emisije

1.4 Avtobusni kilometri 8.3 Zanesljivost voznega parka

1.6 Sestava voznega parka 9.1 Menjavanje osebja

1.7 Število potovanj 9.2 Bolezni

1.15 Obratovalna hitrost 10.1 Povratne informacije potnikov

2.9 Eksterni prispevki k variabilnim stroškom 10.3 Dostopnost vozil

3.3 Tip vozovnic 10.4 Vstopanje v vozilo

4.1 Faktor obremenjenosti 10.5 Postaje in postajališča

4.2 Konični izkoristek voznega parka 10.6 Informacije

5.3 Odpovedana potovanja 10.7 Transferji med vozili

5.4 Potovanja z zamudo 11.1 Nesreče

6.2 Stroški na zaposlenega 11.3 Zdravje in varnost potnikov

6.3 Stroški na vozilo in potnika

Tabela 2: EQUIP Super indikatorji. Vir: Equip project

Ob povratnih informacijah potnikov moramo razlikovati med dvema različnima vidikoma, kako
zaznavajo kakovost. Prvi se nanaša na pomembnost teme, drugi pa na mnenje, ki ga imajo o
kakovosti storitev (želeni ali zaznani).



Sleeči graf prikazuje način predstavitve rezultatov.

Pomembnost

Mnenje
Slika 8: Predstavitev rezultatov. Vir: Equip project Interpretation of Weighted Average Scores
for Opinion Surveys
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Primer indikatorja:

1.3 Tip področja
storitev

Delež od skupnega števila storitev, ki se izvajajo v vsakem tipu področja storitev

Poglej polo Sistemske definicije za definiranje področja storitev (mestne storitve, itd) in
transporta na poziv

Vstavi “Da” v ustrezne okvirčke

Obdobje: Najbolj posodobljene informacije

Metoda: Operaterjevo osebno znanje

Delež storitev

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Mestne storitve

Povezovanje

Primestne
storitve

transport na
poziv

Tip področja storitev predstavlja pomembno informacijo o delovanju. Nekateri operaterji imajo več tipov
področij (praviloma večja podjetja). Poglej tudi avtobusne kilometre (1.4) in sestavo voznega parka (1.6),

število potovanj (1.7) in potniške kilometre (1.8). V številnih primerih se tip storitve med samo potjo
spremeni (npr. lahko se začne kot primestna storitev, konča pa kot povezovalna).

(EQUIP priročnik ne določa indikatorjev, ki se navezujejo na dejansko velikost področja delovanja, saj je
le-tega težko izračunati. Poleg tega ima na področjih, kjer so storitve večinoma povezovalne in / ali

primestne, za operaterje le omejen pomen.

Tabela 3: Primer indikatorjev. Vir: Equip project

Benchmarking

Definicija in cilji

 Pomen besede “Benchmarking”
K definiranju lahko pristopimo na več načinov:
Termin “Benchmarking” se uporablja že nekaj let, a še vedno ni popolnoma razumljen in zaradi
tega pogosto napačno uporabljan. Pogosto se besede ‘Benchmark’, ‘Benchmarking’, ‘To
benchmark’ in ‘Best Practice’ uporabljajo za eno in isto stvar. V resnici pa imajo štiri
popolnoma različne pomene, ki med seboj niso zamenljivi!
Benchmark je standard odličnosti ali dosežek, s katerim moremo meriti ali presojati druge
podobne stvari. Predstavlja nekaj, kar je vredno posnemanja.

Benchmarking je proces. Predstavlja sredstvo, s katerim skušamo poiskati nivo izvajanja
storitev na določenem področju, ki je superiorno našemu.
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Preprosto povedano je to proces:
Ugotavljanja področja, za katerega iščemo benchmark
Iskanja odgovora na vprašanje, kaj sploh je benchmark (Kaj je standard odličnosti?)
Ugotavljanja, kako je bil dosežen (Katere metode ali procesi imajo takšne rezultate?)
Odločanja za spremembe v načinu poslovanja, ki bodo omogočile doseganje ali celo preseganje
benchmarka.
Najboljša izkušnja (Best Practice) je sredstvo, s katerim dosežemo nivo ‘benchmarka’.

 Cilji
Benchmarking lahko opišemo kot sistematično primerjavo nivoja delovanja organizacije in:

• posameznih oddelkov (interni benchmarking),

• drugih organizacij, konkurentov ali vodilnih industrijskih podjetij (eksterni benchmarking).

Glavni cilj benchmarking je uporaba najboljših izkušenj drugih namesto “ponovnega izumljanja
kolesa”. Ideja je preprosta: najučinkovitejši način za uvajanje sprememb je učenje iz pozitivnih
izkušenj drugih organizacij. Z benchmarkingom vodilnih podjetij s podobnimi aktivnostmi in
podobnim delovnim procesom lahko pomagamo lastni organizaciji z identifikacijo najboljših
izkušenj, ki jih lahko priredimo lastnim potrebam. Benchmarking je način upravljanja, ki razvija
neprekinjeno izboljševanje. Predstavlja idealno orodje za dosego učinkovitejše rabe virov,
zmanjšanje stroškov in izboljšanje kakovosti storitev.
Organizacije, kjer poteka kontinuiran proces benchmarkinga, se vedno trudijo biti seznanjene z
najnovejšimi, najboljšimi izkušnjami na svojem področju in so neodvisne od že preživetih idej.
Benchmarking je vedno usmerjen v implementacijo razvoja. Analize so lahko usmerjene na
produkte, procese in/ali rezultate. Tako organizacije zbirajo informacije potrebne za razvoj, kar
posledično vodi v boljše delovanje.
Proces benchmarkinga poleg načrtovanja, kategoriziranja in primerjave zbranih podatkov tudi
vzpostavlja dinamičen proces njihove izmenjave, kar predstavlja močan katalizator sprememb.

Koristi benchmarkinga so razvidne iz dejstva, da le-ta:

• opogumlja in omogoča upravi spremembe preko implementacije inovacij in najboljših
izkušenj,

• rezultira v večjem zadovoljstvu uporabnikov in ostalih ljudi ter kot superiorna konkurenčna
prednost,

• dolgoročno močno vpliva na zastavitev strateških ciljev in programov za njihovo dosego,

• zvišuje zavedanje o tem, kaj delamo in kako dobro delamo. Benchmarking je lahko uspešen,
ker zahteva veliko samoanaliz in motivacije.

To benchmark pomeni začeti z izvajanjem benchmarkinga (z uporabo procesa benchmarkinga).
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 Razlaga terminov “primerjava” in “najboljša izkušnja”:
Bistvo benchmarking pristopa je v primerjanju z drugimi. Za razlago tega je potrebna nadaljnja
razjasnitev.
Poglejmo naslednji graf:
Rezultati za 
določen 
indikator

A

B

C

D

Čas
leto n-10 leto n leto n+10

Slika 9: Graf rezultatov za določen indikator; Vir: CERTU

Predpostavimo, da smo v letu n v mestu D ter da želimo želimo izboljšave na področju strateško
določenega indikatorja. Naše mesto primerjamo z mesti A, B in C.

Kaj bomo zadržali kot uporabno najboljšo izkušnjo?

• Trenutno ima najboljše rezultate mesto A. Vendar pa v tem mestu rezultat neprekinjeno
upada, kar pomeni, da je njihov cilj že ustavitev padanja. Njihovi trenutni dobri rezultati so
torej zavajajoči.

• Tudi mesto B ima v letu n odlične rezultate, ki konstantno rastejo že zadnjih deset let. Toda
njegovo izhodišče pred desetimi leti je bilo popolnoma drugačno, kot ga ima mesto D. Je
torej njihova rešitev uporabna za mesto D? Potrebno je biti previden.

• Mesto C ni med najbolj uspešnimi v letu n. Toda njihovo izhodišče pred desetimi leti je
moč primerjati s stanjem v mestu D, povrh vsega pa konstantno izboljšujejo rezultat.
Zagotovo je ta primer potrebno preučiti temeljiteje.

Iz tega primera je razvidno, da za najboljše rešitve lahko vzamemo tudi situacijo, ki je “le”
boljša od naše trenutne. V vsaki situaciji bomo morali biti prepričani, da sta lokalni situaciji
resnično primerljivi.
Rešitev, ki jo iščemo za našo prihodnost, se nahaja v preteklosti nekoga drugega. Zato je poleg
rezultatov analiz za določen trenutek pomembna tudi analiza trendov v daljšem časovnem
obdobju.
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Benchmarking v sektorju mestnega javnega transporta
Sektor mestnega javnega transporta še nima dobro razvitih aktivnosti benchmarkinga. Obstajajo
posamezne naloge, vendar je njihovo število majhno, pokrivajo samo nekatere specifične vidike
upravljanja, njihovo trajanje pa je pogosto omejeno.
V transportnem sektorju lahko identificiramo tri tipe benchmarkinga:
Interni benchmarking: Interni benchmarking ni specifičen za javni transport. Upravljanje
administracije, financ, človeških virov in ostalih področij je predmet benchmarkinga med
oddelki znotraj mnogih podjetij. Pri tem se uporabljajo tehnike za analizo koristi.
Eksterni benchmarking med operaterji: Eksterni benchmarking med operaterji ni pogost.
Glavni razlogi za to so: zaupnost, pomanjkanje učinkovitih orodij za odkrivanje primerljivih
izkušenj, pomanjkanje odprtosti,...
Kljub vsemu naštetemu obstaja nekaj partnerstev, ki uporabljajo benchmarking – npr.
partnerstvo “Comet group”.
Eksterni benchmarking med oblastmi: Benchmarking med oblastmi se lahko preučuje na
naslednjih področjih: obnašanje oblasti v prehodnih obdobjih; odnos oblasti do operaterja(jev);
vključenost oblasti v upravljanje sistema, delitev odgovornosti med oblastmi in operaterji.
Z druge strani lahko benchmarking gledamo preko drugih treh različnih vidikov: benchmarking
na lokalnem, nacionalnem nivoju in mednarodnem nivoju. Metode in rezultati bodo med seboj
različni na vsakem od naštetih nivojev.

Ključni faktorji uspešnega benchmarkinga

 Prvi faktor: pogoji za uspešen benchmarking:
Poznaj sebe, poznaj svojega “sovražnika”, uporabi najboljše, doseži superiornost.
“Benchmarking je neprekinjen proces primerjanja naših produktov, storitev in prakse z
največjimi konkurenti ali podjetij z največjim slovesom.”
V tej definiciji je nekaj pomembnih točk, ki jih je potrebno omeniti in razviti:

- Kontinuiran proces

- Primerjanje

- Produkti, storitve in izkušnje

- Podjetja z največjim slovesom
V strnjeni obliki lahko rečemo, da je benchmarking strukturiran način poizvedovanja z
namenom identificiranja, analize in privzemanja najboljših izkušenj, ne glede na to, kje jih
najdemo. Predstavlja neprekinjen učni proces, ki nas opozarja na to, kaj počnejo drugi, kako to
počnejo in kako dobro so to naredili. Je sredstvo, ki preko iskanja in privzemanja najboljših
izkušenj vzpostavlja racionalne cilje, ki vodijo v superiorno delovanje.
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Benchmarking ni:

- primeren le za velike projekte

- zadnja “muha” upravljalcev

- raziskava tržišča

- vedno lahek

 

 Drugo področje, ki je vitalnega pomena za izvedbo
benchmarkinga, je podpora in pripadnost
upravljavcev temu cilju.
Vsaka izvedba benchmarkinga potrebuje aktivno
podporo organizacije. Postati mora integralni del
delovne etike v organizaciji, ki ima podporo
upravljavcev.
Vsaka izvedba benchmarkinga potrebuje aktivno
podporo “sponzorja”.

Slika 10: Pogoji za uspešen
benchmarking

Slika 11: Benchmarking v upravi
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 Tretji ključ do uspeha je v izbiri predmeta izvedbe
benchmarkinga.
Predmet izvedbe mora biti z vidika organizacije s
področja, ki je pomembno za doseganje poslovnih
ciljev. Popolnoma moramo razumeti trenutne poslovne
možnosti, pretnje, močne in šibke točke itd.

 Benchmarking in upravljanje kakovosti v javnem
transportu
Pomembno je, da za izvedbo benchmarkinga izberemo
ljudi, ki bodo v resnici opravljali to delo.
Zavedati se namreč moramo, da bo ta ekipa delala na
izvedbi benchmarkinga poleg njihovih običajnih
delovnih obveznosti. Razliko med uspešno in
neuspešno izvedbo benchmarkinga lahko predstavlja že
čas, ki ga posvetimo določanju ekipe, ki bo dovolj
predana cilju, dovolj entuziastična in vztrajna.
Pomembno je tudi, da se je ekipa že pred začetkom
dela izobraževala v procesu benchmarkinga.
Slika 12: Izbira predmeta
benchmarkinga
Slika 13: Benchmarking – pravi
človek na pravem mestu
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 Peti ključni element je način izvedbe - pristop.
Proces benchmarkinga predpisuje natančen, postopen
pristop k izvedbi, ki pripomore k njegovemu uspehu.
Vsaka bližnjica vodi v ugibanje in predvidevanje. To
pomeni, da so vse predlagane spremembe na trhlih
temeljih. Predlogi so včasih zavrnjeni celo, kadar so
osnovani na popolnoma realnih dejstvih. Tistih, ki niso
tako osnovani, pa organizacija skoraj zagotovo ne bo
sprejela.

Formalen proces benchmarkinga:
Proces benchmarkinga je sestavljen iz štirih faz. Vsaka od njih ima postavke, ki jih je potrebno
doseči.

 Prva faza: Načrtovanje in zbiranje podatkov
V tej fazi se identificira predmet in “partnerji” benchmarkinga. Ob tem se mora sestaviti in
preizkusiti vprašalnik. Sledi zbiranje podatkov z najbolj primernimi sredstvi.
Ključna vprašanja so: Je izbran predmet benchmarkinga odločilnega pomena za naš uspeh? Kdo
so najbolj primerni “partnerji” benchmarkinga? Kdo in kako bo zbiral podatke?

 Druga faza: Analize
Ko so podatki zbrani, je potrebno opraviti njihovo analizo. Cilj te faze je razumevanje močnih
točk “partnerja” benchmarkinga in njihovo primerjanje z delovanjem lastne organizacije.
Ključna vprašanja so: Ali je “partner” boljši? Če je – koliko boljši je? Zakaj je boljši? Kaj se
lahko naučimo od njega? Kako lahko uporabimo to, kar smo se naučili v našem poslu?

 Tretja faza: Integracija
Ta faza identificira spremembe, ki so potrebne, da trenutni cilji postanejo enaki ali boljši, kot je
benchmark. Te spremembe postanejo naši modificirani ali pa popolnoma novi cilji, ki jih je
potrebno integrirati v naš proces.
Ključna vprašanja so: Smo identificirali benchmark? Ali razumemo, kako je bil dosežen
benchmark? Ali poznamo razlike v delovanju? Ali vemo, katere spremembe moramo narediti?
So rezultati analiz sprejemljivi?

Slika 14: Pristop k benchmarkingu
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 Četrta faza: Delovanje
Potrebno je razviti in implementirati načrt delovanja, s katerim bomo dosegli cilje, ki smo si jih
zastavili v tretji fazi. Za spremljanje napredka pri doseganju ciljev je potreben mehanizem
poročanja. Periodično je potrebno izvajati rekalibracijo benchmarka.
Ključna vprašanja so: Ali smo identificirali ključna dejanja, ki omogočajo doseganje potrebnih
izboljšav našega procesa? Ali vemo, kdaj in kdo mora kaj storiti pri vsakem od elementov
načrta? Smo načrt predstavili tistim, ki so v njega vključeni?

Toda…
Benchmarking je močno orodje. A kljub temu je le orodje. To ni čudežna in samostojna
naprava, ki bo sama od sebe delila bleščeče poslovne rezultate.
Benchmarking moramo še naprej neprekinjeno vključevati v vse aspekte poslovanja v
neprestano spreminjajočem se svetu. V le-tem bodo cilji zastavljeni s še bolj zahtevnimi
benchmarki, ki bodo izhajali iz vseh koncev sveta in vseh možnih dejavnosti.
Benchmarking mora zato biti integralni del procesa upravljanja in v tem okvirju uporabljan na
zelo specifičen način pri realizaciji zastavljene vizije, doseganju odločilnih faktorjev uspešnosti,
neprekinjenega izboljševanja ključnih procesov, zastavljanju visokih a dosegljivih ciljev in
identifikaciji pomembnih razvojnih področij.

Standardizacija in certifikacija
Standardizacija in certifikacija sta del procesa zagotavljanja kakovosti. Zagotavljanje kakovosti
se nahaja v “vseh načrtovanih in sistematičnih aktivnostih implementiranih v sistemu kakovosti
in je potrebno pri zagotavljanju zaupanja, da določena entiteta zadostuje zahtevani kakovosti”.
Standard definira “sistematične aktivnosti” in certifikacijo. Slednja predstavlja zagotovilo, da bo
standard tudi v resnici spoštovan.
Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) definira standarde kot ”dokumentirane
sporazume, ki vsebujejo tehnične specifikacije ali druge natančne kriterije. Le-te je potrebno
dosledno uporabljati kot pravila, smernice ali definicije karakteristik, kar zagotavlja skladnost in
ustreznost materialov, izdelkov, procesov in storitev”.

Standardi sistemov kakovosti: standardizacija
produkcijskih procesov
ISO 9001, 9002 in 9003 so standardi sistemov kakovosti. ISO
definira sistem kakovosti kot “organizacijske strukture,
postopke, procese in vire, ki so potrebni za upravljanje
kakovosti”.
ISO 9001, 9002 in 9003 standardi so osredotočeni na
produkcijske procese. Ti procesi morajo biti optimizirani in
vodeni tako, da bodo najboljše izkoriščeni.
Slika 15: Standardizacija in
certifikacija
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Standardi upravljanja kakovosti: standardizacija upravljalskega procesa
ISO 9004 (deli 1 do 4) je standard upravljanja kakovosti. Upravljanje kakovosti je s strani ISO
definirano kot “vse aktivnosti vseh upravljalskih funkcij, ki determinirajo politiko kakovosti,
cilje in odgovornosti ter jih implementirajo s sredstvi, kot so načrtovanje kakovosti, kontrola
kakovosti, zagotavljanje kakovosti in izpopolnjevanje kakovosti v sistemu kakovosti”. Standard
upravljanja se ukvarja z upravljalskim procesom znotraj podjetja. Standard ISO 9004 zagotavlja
le reference za upravljanje kakovosti, ne vključuje pa certifikacije.

Proizvodni standardi: standardizacija proizvodnih karakteristik
V bistvu ta koncept predstavlja definicijo karakteristik produktov. V storitvenem sektorju
standard definira karakteristike storitev. Za področje javnega transporta je še posebej zanimiv
francoski standard z naslovom “Kakovost transportnih storitev – Identifikacija kriterijev
kakovosti za javni potniški transport“, ki ga je v aprilu leta 1997 objavila Francoska
organizacija za standardizacijo (AFNOR) po tem pa je že bil tudi dopolnjen. Predstavlja
edinstven primer standarda za storitve javnega potniškega transporta.
Standard podaja smernice za razvoj splošnega procesa upravljanja kakovosti: od identificiranja
pričakovanj uporabnikov do definiranja specifikacije storitev temelječih na identificiranih
pričakovanjih ter ostalih eksternih in internih omejitvah. Smernice so v pomoč še pri izvajanju
storitev in kontroliranju izpolnjevanja zastavljenih ciljev ter preverjanju tega, kako storitev
zaznavajo uporabniki, kar po potrebi vodi tudi v revizijo specifikacij storitev.

Partnerstva za kakovost
Koncept “partnerstva za kakovost” je relativno nov v sektorju javnega transporta. Najprej se je
pojavil v Veliki Britaniji v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja kot posledica deregulacije
in privatizacije UK Bus Industry v letu 1986. Dejansko je potreba po partnerstvih za kakovost
nastala kot neposredna posledica pomanjkljive koordinacije javnega potniškega transporta, ki je
sledila deregulaciji.
Prve posledice deregulacije so se pokazale v pomanjkljivi sposobnosti odgovornih za izvajanje
potniškega transporta v mestih ter okrožnih svetov in centralnih oblasti v preostalih predelih, da
vplivajo na način vzdrževanja intermodalnih točk in številnih drugih elementov potniške
podpore (npr. avtobusne postaje in postajališča, informacijske usluge,...) tako, kot bi bilo
primerno za lokalne razmere.
Oddelek za transport na ustreznem ministrstvu, ki je odgovoren za javni transport in avtobusne
storitve, je od odgovornih za izvajanje potniškega transporta in okrožnih svetov zahteval, da z
izboljšanjem odnosov z operaterji izboljšajo celotne storitve.

Partnerstva so implementirana z:

• operaterji “komercialnih” avtobusnih storitev,

• operaterji “podpiranih” avtobusnih storitev,

• z na novo razvitimi operaterji kot npr. “franšiznimi” železniškimi operaterji.

Sporazumi pokrivajo zagotavljanje “talne” infrastrukture in informacijskih sistemov s strani
oblasti – v zameno pa operaterji zagotavljajo podporo pri zagotavljanju višjih standardov
izvajanja storitev in večjo kakovost vozil. Poleg tega morajo operaterji izven zakonsko
določenih okvirjev zagotavljati informacije o storitvah in spremembah voznih redov za
komercialne storitve. Operaterje se tudi spodbuja h koordiniranju zagotavljanja storitev na
točkah izmenjave (interchange points) z operaterji, ki jim niso konkurenčni.
Koristi in slabosti takšne sheme so:
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• uporabniki in potniki bodo imeli koristi zaradi izboljšane lokalne infrastrukture in
sporazumov o intermodalnih transferjih in zaradi boljših informacijskih sistemov ter ostalih
sredstev in naprav (facilities);

• k partnerstvu ne silijo nikakršne pravne podlage, oblasti ne morejo zavezati operaterjev za
vračanje doseženih povečanih donosov, medtem ko imajo operaterji na podlagi izboljšane
storitvene infrastrukture možnosti, da povečajo svoje prihodke,

• uporabnikom vidne izboljšave bodo le-tem dajale vtis, da so za njih zaslužni operaterji,
medtem ko bodo oblasti izgledale nesposobne,

• “manj kakovostni” operaterji imajo neproporcionalne koristi glede na pomen njihovega
podjetja v celotnem sistemu. Za vstop na tržišče niso zahtevani nobeni minimalni standardi,
ki bi bili višji od predpisanih z različnimi zakoni.

Jamčenje storitev

Jamčenje storitev in listine
Uporabniki mestnega javnega transporta imajo določena pričakovanja in jih ne zanima na kak
način jih bo izvajalec storitev dosegel. Uporabnika zanima storitev (ali storitev zadovoljuje
njegova pričakovanja?) in eno od pomembnejših pričakovanj zadeva zanesljivost storitev (ali
lahko pričakujejo storitev na istem nivoju vedno in ob vsaki uporabi?). Zanesljivost predstavlja
eno od najbolj pomembnih slabosti mestnega javnega transporta.
Posledica tega so naslednja vprašanja: Kako lahko uporabnik mestnega javnega transporta
zaupa storitvam? Kako lahko uporabnik mestnega javnega transporta ve, kaj bo dobil za plačano
ceno? Kako je lahko uporabnik mestnega javnega transporta prepričan, da bo zadovoljujoče
dosegel svojo ciljno destinacijo?
Koncept jamstva za storitev je bil vpeljan kot odgovor na našteta vprašanja. Operater ali
odgovorna oblast mora uporabnikom mestnega javnega transporta jamčiti za storitev, ki je bodo
deležni. Zagotovilo mora veljati ob vsakem času dneva, v vseh letnih časih in na vsaki točki
omrežja.
Listina opredeljuje obveznosti do uporabnikov: predstavlja standarde za delovanje operaterjev,
način naznanitve v primeru neupoštevanja teh standardov, možnosti pridobitve kompenzacije v
primeru oškodovanja ter način, na katerega lahko pridejo v stik z operaterjem.

Listine se lahko delijo v štiri kategorije:
1. Listina o namenu (charter of intention) opredeljuje splošne cene in principe.
2. Listina zavezanosti načelom (charter of commitment) razlaga formalne obveze za

vzpostavitev cen in principov definiranih v Listini o namenu.
3. Listina o sredstvih (charter of means), ki definira potrebna sredstva za zadovoljitev

obvez.
4. Listina o sporazumu (“agreement” charter) opredeljuje pravice in dolžnosti vseh

udeleženih.

Kompenzacija
Uporabniki so upravičeni do kompenzacije, kot jo določa Listina, če storitve niso na
obljubljenem nivoju. Kompenzacije lahko obravnavamo iz dveh vidikov:
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Finančna kompenzacija: uveljavljen je princip ”zadovoljen ali izplačan”. Cilj predstavlja
zagotovilo, da bo uporabnik res dobil tisto, kar je plačal. Če nivo kakovosti ni dosežen, dobi
uporabnik denar vrnjen. Ta princip je običajen v blagovni menjavi – manj pogost pa v
storitvenem sektorju.
Druge kompenzacije: obstaja nekaj alternativnih primerov finančnih kompenzaciji. Cilj le-teh
je lahko zagotavljanje povsem drugačnih kompenzacij (darila,…) ali zagotavljanje minimalnega
nivoja storitev (brezplačen taksi za dosego končne destinacije, zagotavljanje dosegljivosti
končne destinacije).

Jamčenje storitve in pogodbe
Jamstvo storitve samo po sebi predstavlja pogodbo med organi, ki so odgovorni za izvedbo
storitev mestnega javnega transporta (oblasti in operaterji) ter uporabniki teh storitev. Z
zagotovilom storitve se oblasti in operaterji obvežejo, da bodo ponudili določen nivo storitev.
V pogodbenem odnosu med oblastmi in operaterji lahko zagotovila storitev predstavljajo
standardiziran minimum kvalitete storitev, ki je neposredno povezan s produkcijsko kapaciteto
sistema.

Kakovostni okvir CEN za javni transport
Matrika, ki jo CEN še vedno razvija, ponuja splošni okvir za analiziranje funkcionalnih in
tehničnih determinant kakovosti v mestnem javnem transportu. V prihodnosti bo postala skupna
evropska referenca za identifikacijo elementov kakovosti v javnem transportu.
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1.1 Omrežje1. Razpoložljivost

1.2 Vozni red

2.1 Eksterni interface - dostop do sistema javnega
transporta

2.2 Interni interface - dostop na sredstva in do
naprav

2. Dostopnost

2.3 Prodaja vozovnic

3.1 Splošne informacije

3.2 Potovalne informacije v normalnih razmerah

3. Informacije

3.3 Potovalne informacije v nenormalnih razmerah

4.1 Dolžina potovalnega časa4. Čas

4.2 Točnost in zanesljivost

5.1 Obveza

5.2 Uporabniški vmesnik

5.3 Osebje

5.4 Fizična pomoč

5. Odnos do uporabnikov

5.5 Možnosti nakupa vozovnic

6.1 Stanje okolja

6.2 Pripomočki

6.3 Ergonomičnost

6. Udobje

6.4 Udobnost potovanja

7.1 Varnost pred kriminalom

7.2 Varnost pred nesrečami

7. Varnost

7.3 Zaznavanje varnosti

8.1 Onesnaževanje

8.2 Naravni viri

KAKOVOST

8. Okolje

8.3 Infrastruktura

Tabela 4: Matrika kakovosti javnega transporta. Vir: Quattro project
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Slika 16: Razpoložljivost

Slika 17: Dostopnost
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Slika 18: Informacije: “Informacije o podzemski
železnici v Stuttgartu; na ulici, v realnem času”

Slika 19: Odnos do uporabnikov

Slika 20: Udobnost
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Povezave med orodji kakovosti
Naslednja preglednica prikazuje glavne povezave, ki obstajajo med različnimi orodji, kar pa ne
pomeni, da ostale povezave ne obstajajo.

Slika 21: Zanka kakovosti je v povezavi z vsakim od orodij. Vir: CERTU

2.2 Osnove upravljanja kakovosti v mestnem javnem transportu

Kakovost in načrtovanje v mestnem potniškem transportu
Za doseganje uspehov pri kreiranju novih procesov in novem načinu delovanja so naslednji
faktorji bistvenega pomena:

• širitev uporabe storitev, za katere smo odgovorni – preskok iz uporabe ob jutrih in večerih
na vsakodnevno uporabo ob vsakem času,

• načrtovanje, priprava in ocenjevanje – ob osredotočanju na končni produkt se je potrebno
osredotočiti tudi na način, kako bomo dosegli končni produkt,

• imeti vizijo – če ne veš, kaj hočeš doseči, ne moreš pričakovati, da te bo ekipa podpirala,

• jasno in hitro komuniciranje; ekipa pričakuje obveščanje v realnem času,

• razjasnitev bodočih postopkov dela in dajanje močne podpore uprave,

• preseganje “strahu pred neuspehom” in “lenobe človeških virov” z uvajanjem sistema
nagrajevanja, ki bo podpiral nov način dela ter timsko usmerjeno okolje z resničnimi
spodbudami za spremembe v vedenju,

• prepoznavanje pomembnosti usposobljenosti človeških virov – potrebno je dvigovati
standarde, a ob tem zagotavljati dobro usposabljanje.

Zanka
kakovosti

Metode samoocenjevanja

Benchmarking

Standardizacija in certifikacijaPartnerstva za kakovost

Jamstvo za storitve

Okvir CEN
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Podjetja in oblasti se bodo morala veliko naučiti iz procesa izboljševanja učinkovitosti in stanja
mestnega javnega transporta, ki se sproža z uvajanjem zgoraj navedenih principov.

Deljena odgovornost za kakovost mestnega javnega transporta
Poznamo tri ključne točke za izboljšanje kakovosti mestnega javnega transporta:

• stimuliranje tržišča vključujoč politični, pravni in regulativni okvir;

• inteligentna uporaba najboljših orodij in metod, kot so npr. razpisi in podpisovanje pogodb
(tendering and contracting);

• spodbujanje kulturnih sprememb managementa in osebja, ki se bodo odražale na izboljšanju
storitev za uporabnike in bodo pozitivno vplivale na javno mnenje.

Česar ne moreš izmeriti, ne moreš upravljati
Idealen sistem upravljanja podjetja, ki je usmerjen v večjo kakovost, se osredotoča predvsem
na:

• izvedbo uporabniških storitev;

• aktivnosti, povezane s podporo uporabnikom;

• finančna poročila in statistike.

Javni transport in kakovost okolja
Mestni javni transport ni odgovornost izključno enega samega telesa. Predstavljati mora
pozitiven prispevek posameznih operaterjev, ki pa ne morejo biti odgovorni za vse učinke svoje
prisotnosti.
Mestni transport ima velik potencial eksternih dejavnikov, ki kreirajo eksterne stroške preko:

• učinkov na naravno okolje preko polutantov in emisij,

• učinkov na hrup in vibracije,

• učinkov na hrup in osebno varnost ostalih uporabnikov transporta,

• učinkov na prebivalce in gospodarstvo v mestnih področjih.

Eksterni dejavniki vplivajo na:

• okolje (onesnaženje, hrup, vibracije),

• varnost (safety and security) – socialni stroški (social costs),

• gnečo (izguba efektivnega delovnega časa in onesnaženje).
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Potrebna je skupna ocena – ti dejavniki ne vplivajo zgolj na operaterje, temveč tudi na
nacionalni BDP in trajnostno mobilnost. Skupen pristop zahteva:

• jasno izražene skupne cilje oblasti in operaterjev,

• identifikacijo vidikov, ki naj bodo vključeni v proces razpisov in pogodb,

• identifikacijo vidikov, ki naj bodo vključeni v sporazume o partnerstvu in sopartnerstvu.

Rezultati bi morali biti:

• zmanjšanje negativnih eksternih stroškov (onesnaženje, itd.) preko sprejemljivih pritiskov
na operaterje,

• zvišanje standardov kakovosti okolja z upoštevanjem višjih standardov ob sprejemljivih
stroških,

• vzpostavljeni specifični elementi kakovosti v razpisnih in pogodbenih dokumentih,

• sprejemanje skupne odgovornosti za vse obravnavane vidike.

Kakovost v javnem transportu izhaja iz kakovosti upravljanja s človeškimi
viri
Ena od najmanj razvitih sposobnosti v sektorju mestnega javnega transporta je faktor človeških
virov. Ker je mestni javni transport v preteklosti veljal za popolnoma produkcijski proces, so
njegovo osebje razumeli kot del tega procesa. Dejansko pa so prav ljudje potrebni za uspeh v
uporabnikom namenjenih dejavnostih. To velja:

• za osebje, ki zagotavlja vsakodnevne storitve,

• za nadzorno, tehnično in vodstveno osebje, ki podpira vsakodnevne storitve in ohranja
organizacijo,

• za vodstveno ekipo in upravo.
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Kakovost deluje
S sodelovanjem vseh vpletenih, kakovost ustvarja krog, kjer vsi pridobivajo ("WIN WIN"):

Slika 22: Pripravljenost za plačevanje - sklenjen krog. Vir:QUATTR0.

2.3 Kakovostne pogodbe in razpisi
Dober razpis in dobra pogodba sta bistvena elementa za kakovostno storitev javnega transporta.
H kakovosti prispevajo naslednji elementi:

- pravni okvir

- razpisni postopek

- sama pogodba
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Pravni okvir

Regulacija tržišča

Postopki regulirano omejena konkurenca prosta
konkurenca

prost dostop

odprt razpis

omejen razpis

neposredna pogajanja

Tabela 5: Reguliranje tržišča in razpisni postopki; Vir: Quattro

Kadar govorimo o odprtih in omejenih razpisih, je potrebno v pravnih okvirih potrditi določene
principe, še preden se povabi ponudnike. Ti principi so:

• dostopnost do podatkov in informacij o tržišču za vse ponudnike,

• dodatno informiranje vseh ponudnikov (npr. odgovor na vprašanje enega ponudnika se
mora poslati vsem ponudnikom),

• odločitev o tem, ali bo v razpisu natančno določen nivo storitev in o tem ali se dopuščajo le
ponudbe, ki popolnoma ustrezajo razpisu ali pa se dopuščajo neskladne (po možnosti
inovativne) ponudbe,

• postopek pridobitve pogodbe ter npr., kako bo kakovost ocenjevana v ponudbi,

• pogajalski postopek po določbah nacionalnega pogodbenega prava (National Contract Law
and Practice),

• postopek za dodatne dele pogodbe v splošni ponudbi zajema: sporazume o nakupu,
strukturne sporazume, sporazume o lizingu opreme, pogodbe o izvajanju in vzdrževanju,
zavarovanje ter finančne pakete.
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Tipi pogodb

neto stroški bruto stroški upravljavska

Tveganja oblasti oboji operat. oblasti oboji operat. oblasti oboji operat.

politično

produkcijsko

dohodkovno

finančno

načrtovanje

okoljsko

pogodbeno

Tabela 6: Pogodbe in delitev tveganja med oblastmi in operaterjem. Vir: QUATTRO

V tem kontekstu lahko govorimo o naslednjih tipih pogodb:

Pogodba o neto stroških (Net Cost Contract) – Vso produkcijska in dohodkovna tveganja
nosi operater, ki tudi prejema vse dohodke .
Pogodba o bruto stroških (Gross Cost Contract) – Produkcijsko tveganje nosi operater,
dohodkovno pa oblasti – dohodki pripadajo oblastem.
Upravljalska pogodba (Management Contract) – čeprav je njena osnova različna, je po
učinku ista pogodbi o neto stroških.

Dolžina pogodbe:
V vsakem primeru so pogodbe lahko različno dolge:
Dolgoročne pogodbe (Long Term Contracts) so zaželene, a imajo visoke stroške pogajanj in
uveljavljanja.
Kratkoročne pogodbe z možnostjo podaljševanja (Short Term Recurrent Contracts) so v
principu privlačne, a lahko zavirajo razvoj (npr. nabavo novih vozil) in so drage s stališča
administracije in stroškov operaterja, ki preidejo na oblasti.



Benchmarking in upravljanje kakovosti v javnem transportu 39

PORTAL pisno gradivo www.eu-portal.net

Diskusija o dolžini pogodbe je v principu odprta in se vrti okrog posameznih prednosti in
slabosti.

Produkcijsko tveganje nosi

Agent
(nosilec transporta)

(oboji) Oblasti

Agent
(nosilec
transporta)

POGODBA NETO
STROŠKOV

Dohodkovno
tveganje
nosi

(oboji) Pogodba neto stroškov z
deljenim dohodkovnim
tveganjem

Pogodba bruto stroškov z
dohodkovno stimulacijo

Upravljalska pogodba s
produkcijsko in
dohodkovno stimulacijo

Oblasti POGODBA BRUTO
STROŠKOV

Upravljalska pogodba s
produkcijsko stimulacijo

UPRAVLJALSKA
POGODBA

Tabela 7: Vir: Quattro

Razpisni postopek
Ta del je uporaben samo za države, kjer obstaja razpisni postopek. Če to ni tako, lahko spodaj
navedeno razumemo kot primer.
Razpisni postopek je vitalni začetek procesa, ki mora biti za vsak obravnavan dokument dobro
pripravljen. Prvi del procesa predstavlja osnovo za objavo razpisa. Preko njega pridobimo
potrjen seznam ponudnikov (razen v primeru, ko obstajajo tudi predhodne potrebne
kvalifikacije).

Vabilo na razpis se nanaša na:

• cilje razpisa,

• popoln opis postopka, ki bo sledil,

• tehnične specifikacije,

• postopek za ponudnike v ožjem krogu,

• kriterije po katerih bo izbran najboljši ponudnik in proces ocenjevanja,

• podrobnosti o dodelitvi odgovornosti in tveganj.
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• Dodan je dokument, ki bo izpostavljal strategijo in politiko, ki ji sledijo oblasti.

• Vključene so tudi določene informacije o zaračunavanju glede na:

- načrtovanje omrežja ali linij in poti,

- sheme prevoznin,

- vozne rede in minimalne nivoje storitev,

- frekvenco storitev ter kakovost in zanesljivost posameznih komponent.
Na koncu dokument navaja, kdaj je ponudnik sprejet ali ne, če ni pritožb.

Postopki vrednotenja:
Postopki vrednotenja so osrednji del postopka in
vključujejo tako oblasti kot operaterja v realnem
času. Pomembno je, da so postopki in principi
poznani in sprejeti s strani vseh vpletenih.
Slika 23: Razpisni postopki
40
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Pogodba
V principu je dobro pripravljena in premišljena pogodba “tih” dokument, na osnovi katerega je
mogoče vsakodnevno voditi opravljanje dejavnosti in ocenjevanje delovanja. Pogodbeni
dokumenti bodo določali:

Standardne klavzule • ali je pogodba o neto stroških ali o bruto stroških

• zavarovanje in odškodninske klavzule

• trajanje pogodbe (za železnico 5-7 let; za avtobuse 3, 5 ali 7 let z vmesnimi
pregledi o ustreznosti)

• dogovor za primer nesoglasij in postopki arbitraže

Na storitve vezane
klavzule

• podrobnosti o upravi in osebju

• politika zaposlovanja

• specifikacije in standardi vozil

• nabava in vzdrževanje vozil

• dostopnost za uporabnike in mobilnost

• uradna uniforma in značka osebja (badging)

• prodaja vozovnic (ticketing)

• reklamiranje in informiranje

• pritožbe

• zagotavljanje podatkov

• infrastrukturne zadeve

• monitoring in nagrajevanje / kaznovanje izvajanja

• zaščita dohodkov / kontroliranje vozovnic

• plačilo za sredstva in naprave

Klavzule o revizijah,
podaljšanju in izteku:

• lokalno načrtovanje / položaj okolja

• spremembe vzorcev uporabe lokalnega transporta

• revizija izobrazbe / potrebe uporabnikov

• nove zakonodajne in regulativne okoliščine

• obveznosti operaterja ob neizpolnjevanju pogodbe

• kazni za operaterja s strani oblasti (npr. ob pomanjkljivem vzdrževanju)

• izguba licence operaterja

• finančne nepravilnosti operaterjev

• bankrot ali finančna napaka oblasti ali operaterja

• prevzem operaterjevega podjetja

• prostovoljno umikanje storitev operaterja

• razveljavitev pogodbe s strani oblasti v primeru, ko le-ta ni zadovoljiva

• dokazana krivda operaterja v kriminalnem primeru

• nujne situacije

• vsebinska odpoved pogodbe, ki sledi formalnemu opozorilu

Tabela 8: Pogodba; Vir: Quattro
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2.4 Odgovornosti akterjev
Obstaja vrsta zahtev za oblasti, operaterje ter
v nekaterih primerih tudi za industrijo
opreme. Te zahteve so glavni dejavniki
kakovosti v javnem transportu.

Splošna priporočila za izboljšanje
kakovosti v javnem transportu
Vpletene strani bi (se) morale:

• z uporabo primernih postopkov in praks upr
najboljše možne storitve javnega transporta 
fizičnih in finančnih virov v tržnem okolju;

• spremeniti izkušnjo potovanja z javnim tran
potovanje”, kar v bistvu pomeni predlagati u

• izogniti pričakovanju, da mora uporabnik ra
njegovih produkcijskih procesov;

• uporabiti kakovost in upravljanje kakovosti 
ki so konkurenčne uporabi osebnih avtomob

• upoštevati upravljanje kakovosti kot nepreki
organizacije in ne kot gonjo za togo in speci

• omogočiti trajnostno mobilnost v okolju, sti
okvirjem;

• razviti uporabniško usmerjen pristop;

• razumevati javni transport kot nekaj več kot
potrebna posebna pazljivost pri implementac
razmišljanj.
Slika 24: Pogodba
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avljanja kakovosti uporabniku predstaviti
v urbanih področjih ter optimizirati rabo

sportom iz “poti ovir” v “brezskrbno
porabnikom door-to-door storitve;

zumeti institucionalno organizacijo sistema in

za pritegnitev uporabnikov s ponudbo storitev,
ilov;

njeno iskanje boljših storitev in trajni razvoj
fično stopnjo kakovosti;

muliranem z močnim političnim in pravnim

 posel. Ker ima velik vpliv na družbo, je zanj
iji splošnih ekonomskih in upravljavskih



Benchmarking in upravljanje kakovosti v javnem transportu 43

PORTAL pisno gradivo www.eu-portal.net

Zahteve do javnih oblasti

• definiranje strategije urbanega razvoja, vključno s strategijami upravljanja prometa;

• formalni dogovor o politiki omrežja ter natančna obrazložitev povabljenim operaterjem,
“kako se bodo stvari odvijale”;

• jasna transportna politika, njen pričakovan vpliv na vedenjske vzorce in posledično tudi na
prioritete v smislu kakovosti;

• razjasnitev, v čem je oblast najboljša in kaj lahko pogodbeno odda drugim – to ne velja le za
zagotavljanje javnega transporta, ampak tudi za planiranje rabe prostora, razvijanje cestnega
omrežja, itd.;

• vključevanje vseh pristojnih oblasti, ki oblikujejo izvajanja javnega transporta in vseh
udeleženih v sistemu, v iskanje rešitev za boljši javni transport;

• promoviranje tehnik upravljanja kakovosti preko razpisov;

• izjasniti se, če bodo sprejeli neskladne ponudbe in če jih bodo, kako bodo preučili in
opravili inovacije;

• načrtovanje sistema nagrad in kazni na tak način, da ne bo prisotno kaznovanje operaterjev
za zadeve, ki niso v njihovi pristojnosti;

• zavezati se k dosegi ciljev pod lastno kontrolo (npr. razpoložljivost in kakovost cestne in/ali
železniške infrastrukture) ter po potrebi uvesti sistem nagrajevanja in kaznovanja, da
prepriča ponudnike/pogodbenike v kredibilnost svojih obvez ali da jim povrne stroške, ki se
lahko pojavijo kot rezultat neuspeha oblasti pri zagotavljanju dogovorjenih pogojev;

• poskusiti razviti delovno partnerstvo z operaterji s ciljem stimuliranja inovativnosti na obeh
straneh;

• razjasnitev pričakovanj pogodbenega odnosa;

• uravnotežena raba objektivnih in subjektivnih indikatorjev delovanja pri ocenjevanju
učinkovitosti njihovega programa ter vključevanje uporabnikov v ocenjevanje kakovosti
storitev;

• spodbujanje pozitivne kulture “brez krivde” v njihovi organizaciji in poskušanje doseganja
odličnosti upravljanja preko vpeljanih principov;

• obnašati se kot organizacija v sistemu, ki se uči; naslanjati se na interni in eksterni
benchmarking v drugih mestih in drugih sektorjih z namenom odkrivanja možnih izboljšav
(benchmarking lahko zagotovi inovativne in uporabne rešitve ob primerjavi upravljanja
prometa/mobilnosti/javnega transport ter ostalih sektorjev v drugih mestih);

• pridobitev izkušenj iz realnih situacij z lastno redno uporabo javnega transporta;

• stimuliranje operaterjev za v nadaljevanju navedene odločitve in usmeritve preko pogodb,
razpisov in licenc.
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Zahteve do operaterjev
Vrednost operaterja je povezana z njegovo zmožnostjo premostitve razpisnih postopkov in
pridobitve kakovostnih pogodb. To pa izhaja iz njegove sposobnosti zagotavljanja dobrih in
kvalitetnih storitev za uporabnike. Zato se operaterjem svetuje, da:

• poznajo svoje tržišče;

• cenijo svoje izvajanje storitev takšnih kot so (dobre ali slabe) v primerjavi s
povpraševanjem in konkurenco;

• razumejo svoje aktivnosti širše kot le posel: pri oblikovanju strategij, ciljev in prioritet
mestnega javnega transporta je potrebno upoštevati vpliv aktivnosti potniškega transporta
na lokalno skupnost in kakovost življenja;

• skušajo vzpostaviti vidne profesionalne kompetence z doseganjem standardov (ISO 9000,
XP X 50-805) in/ali z implementacijo principov upravljanja kakovosti pri izvajanju svojih
operacij;

• vzpostavijo dobro načrtovan sistemski temelj merjenja zadovoljstva uporabnikov;

• vzpostavijo dobro načrtovan sistem monitoringa kakovosti in “tableau de bord” kakovosti z
uporabo indikatorjev za merjenje zadovoljstva uporabnikov;

• razvijejo sistem za merjenje zadovoljstva uporabnikov in uporabijo njegove rezultate v
povezavi s tistimi, ki izvirajo iz internega sistema monitoringa kakovosti;

• dosežejo odličnost upravljanja in operacij preko vzpostavljenih principov upravljanja (npr.
EFQM);

• uporabijo upravljalski “front line” (front line: v neposredni povezavi z uporabniki) razvoj in
neprekinjeno izboljševanje programov za izboljšanje stikov z uporabniki;

• neprekinjeno ocenjujejo zadovoljstvo uporabnikov;

• uvajajo novosti v poslovanju znotraj varnih mej in principov;

• spodbujajo pozitiven pristop “brez krivde” pri usposabljanju osebja;

• sprejmejo odprt in pošten pristop k težavam s storitvami in uporabnikom nudijo
kompenzacijo v primeru spodletele storitve;

• skušajo razviti partnerstvo z oblastmi, kar bi služilo kot podpora;

• opravijo formalen ali neformalen benchmarking delovanja z drugimi znotraj sektorja
javnega transporta ali z ostalimi sektorji;

• ne pozabijo, da na kakovost storitve javnega transporta vplivajo avtobusni vozniki,
nadzorniki prometa, ljudje, zadolženi za pritožbe ali vzdrževanje vozil. Njihovi delovni
pogoji bodo neposredno vplivali na njihovo pripravljenost in zmožnost zagotavljanja dobrih
storitev. Zato je bistvenega pomena poslušanje osebja, komuniciranje o njihovih delovnih
pogojih, o strategiji upravljanja prometa, o rezultatih njihovega dela ter o praktičnih
posledicah odločitev uprave.
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Zahteve do proizvajalcev opreme javnega transporta
Proizvajalci opreme imajo pri zagotavljanju kakovosti ključno vlogo, saj so odgovorni za
načrtovanje opreme in vozil ter njihov razvoj in produkcijo. Zato se jim svetuje, da:

• spoznajo, da tržišče vodijo zahteve uporabnikov in ne želje operaterjev in oblasti;

• so pripravljeni na odziv in podporo inovacijam pri načrtovanju opreme;

• popolnoma podpirajo operaterje pri vzpostavljanju ustreznih poprodajnih storitev;

• ustvarijo verigo potrošnik – ponudnik in jo sprejmejo kot način poslovanja;

• izvajajo benchmarking s konkurenti in ostalo industrijo;

• skušajo vzpostaviti vidne profesionalne kompetence z doseganjem standardov (ISO 9000)
in/ali s principi upravljanja kakovosti;

• dosežejo odličnost upravljanja in operacij preko vzpostavljenih principov upravljanja (npr.
EFQM).
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3. Nacionalne razlike / lokalne prilagoditve
V okviru projektov Isotope in Maretope, ki sta se ubadala s kakovostjo v javnem transportu, so
se med posameznimi državami pokazale pomembne razlike na področju organizacije javnega
transporta.
Če imamo v mislih tristopenjsko organizacijo javnega transporta (strateško, taktično in
operativno), potem ni dvoma, da najvišji strateški nivo pripada “transportnim”oblastem – glavna
razlika med državami je v deležu odgovornosti, ki jih ima nacionalna vlada ali lokalne oblasti.
Po drugi strani je operacijski nivo v popolni pristojnosti transportnega podjetja, ki lahko ima
zasebno, javno ali pa mešano lastništvo.
Glavne razlike pa se pojavljajo na srednjem (taktičnem) nivoju. Pobuda in mesto, ki ga zavzema
kakovost, sta odvisni od delitve odgovornosti in vpletenosti vsakega od partnerjev v taktičnem
nivoju.
Če lokalne oblasti načrtujejo vsak detajl in je vloga operaterja samo izpolnjevanje točno
določene zahteve, potem obstaja zelo malo manevrskega prostora. Vloga operaterja pri
izboljševanju kakovosti bo veliko večja, če bo podvržen šibkejšemu okvirju obvez in bo lahko
sam dajal pobude za poti ter če bodo storitve odvisne od njega samega.
Zato je priporočljivo, da predavatelji s študenti napravijo podrobno analizo delitve odgovornosti
tako na nacionalni kot na lokalni ravni. Ta vaja lahko ob pomoči rezultatov projektov Isotope in
Maretope študentom pomaga bolje razumeti možnosti in omejitve njihovega sistema v
primerjavi s sistemi v drugih evropskih državah.
Poznavanje nacionalnih in lokalnih okvirov je še posebej priporočljivo, kadar govorimo o
kakovosti v integriranem javnem transportu.
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4. Primeri in študijska območja
Kakovost in benchmarking sta koncept in metoda, za katero težko najdemo študijsko območje.
Kljub temu pa obstaja nekaj primerov formalizacije kakovosti in implementacije
benchmarkinga.
Naslednji primeri lahko podpirajo prikaz teh konceptov.
Priporočljivo si je ogledati posodobljene primere na internetnih straneh ELTIS (www.eltis.org)
in BEST (www.bestransport.org).

4.1 Primer: Certifikacija storitev treh RATP avtobusnih linij
RATP je od 27. februarja 1998 certificiran za storitve treh avtobusnih linij. V skladu s
francoskim dekretom št. 95354 (30. marec, 1995), ki opredeljuje pogoje za certifikacijo storitev,
je bil narejen referenčni okvir ter nato potrjen s strani vseh zainteresiranih strani: dveh skupin,
ki sta predstavljali interese potnikov in potrošnikov, organizacijskih oblasti, uradnikov
ministrstva za transport, certifikacijskega odbora in predstavnikov RATP.
Na zahtevo organizacijskih oblasti (Syndicat des Transports Parisiens - Paris Transportation
Agency) se morajo ti pogoji uporabiti za vse avtobusne storitve v regiji Ile-de-France in ne
samo za tiste, ki jih opravlja RATP. Referenčni pogoji so fleksibilni in vključujejo sledeče:

• 14 storitvenih obvez, od katerih jih je 9 splošno uporabnih, 5 pa specifičnih za posamezno
linijo. Za doseganje certifikacije mora biti na vsaki avtobusni liniji v regiji Ile-de-France
uporabljenih splošnih 9 obvez. Specifične obveze za linijo se morajo vzpostaviti za vsako
linijo posebej, tako da se upoštevajo karakteristike vsake od teh linij. Vse obveze morajo
biti v skladu s francoskim standardom NF 50-805 in morajo pokrivati vse skupine kriterijev
tega standarda.

• 14 storitvenih obvez RATP:

• Informacijske storitve na daljavo

• Informacije na prodajnih mestih

• Informacije na avtobusnih postajališčih

• Informacije na avtobusnih postajališčih med motenim izvajanjem storitev

• Informacije na vozilu (“on-board”) med motenim izvajanjem storitev

• Vedenje voznika

• Rednost / točnost

• Udobnost / delež zasedenosti

• Boj proti nepoštenosti

• Izgled voznika

• Zanesljivost avtobusa
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• Boj proti onesnaževanju

• Čista in urejena avtobusna postajališča

• Čista notranjost in zunanjost avtobusov

Na vsako obvezo se nanaša(jo):

• Referenčna storitev

• Ciljni nivo izvršitve

• Nesprejemljive situacije

• Odzivi na nesprejemljive situacije

• Metode, uporabljene za merjenje in izračun rezultatov za vsako obvezo ter opis izvedbe
merjenja (kdo je odgovoren za kaj)

• Organiziranje implementacije storitve

• Metode kontrole in nadzora, uporabljene s strani certifikacijskega organa

• Informiranje potnikov o obvezi

Certifikacijski organ je odgovoren za številne kontrole vključno z:

• ustreznostjo in učinkovitostjo sistema merjenja

• oceno skladnosti dejanske kakovosti in obveze

Certifikacijski organ mora analizirati tudi vse prispele pritožbe uporabnikov in ima pravico
pridobivati ocene potnikov. Certifikacija je obnovljiva vsako leto in je predmet naslednje
revizije.

4.2 Primer: Uporabniška listina javnega transporta v Oslu (Oslo
Public Transport (OPT)'s customer charter)

Javni transport v Oslu (Oslo Public Transport – OPT) je implementiral zelo inovativen sistem.
Njegova uporabniška listina in iz nje izhajajoča shema kompenzacij se zelo razlikuje od
“klasičnih”listin. Predstavlja edino listino, ki ponuja kompenzacijo, ki je ekvivalentna
neprijetnostim, ki jih je preživel potrošnik. Cilj uporabnika javnega transporta je prispeti na
ciljno destinacijo. Potovalna garancija v Oslu zagotavlja uporabniku pokritje stroškov za
uporabo taksija za dosego ciljne destinacije v primeru, če storitev ni opravljena (glej niže
komentar o kompenzaciji).
Cilj OPT je bil povečanje pravic uporabnikov in nudenje kompenzacije ob primerih motenj. Ob
tem so želeli uporabnikom omogočiti možnost izražati svoje mnenje in njihova videnja
izboljšav. Nenazadnje so hoteli pokazati tudi, kako resno jemljejo kakovost storitev. Interna
posledica danega jamstva se je pokazala kot identificiranje točk, kjer je bilo možno izboljšati
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kakovost. Jamstvo dajejo uporabljajo vsi operaterji v OPT – operaterji metrojev, tramvajev in
avtobusnih linij, vključno s podpogodbenimi avtobusnimi linijami. Potovalno jamstvo
predstavlja neprekinjen proces izboljševanja kakovosti, ki vodi do večjega zadovoljstva
uporabnikov in ne projekt, ki je bil zaključen tisti dan, ko so jamstva uvedli.

Norveško izkušnjo ilustrira “osem razmislekov pri uvajanju jamstva”. Točke za razmislek so
posebej zanimive za tiste, ki načrtujejo uvajanje podobnega dokumenta. Te točke so:
1. Vzemi si čas, da prepričaš upravo. Življenjsko pomembno je, da za jamstvom stoji uprava.
2. Pomembna je dobra informiranost vseh zaposlenih. Vsaka sprememba jamstva povzroči

negotovost. Pomembno je imeti neprekinjeno posodabljanje informacij za vse vpletene.
3. Internemu procesu daj na voljo veliko časa. Verjetno bo trajalo dlje od pričakovanj.
4. Interno izobraževanje mora biti profesionalno vodeno. Uporabijo naj se zunanji specialisti

in osebje z dobrim znanjem o podjetju.
5. Zagotovo bo veliko različnih mnenj o jamstvu. Uporabiti je potrebno ocene za testiranje

različnih pristopov. Prihodnji razvoj naj temelji na teh ocenah.
6. Strah ob uvajanju jamstev je nepotreben. Pričakovane posledice so bile pretirane. Ocena

vsota za povračilo uporabe taksijev je znašala 1,3 milijona norveških kron na leto (pri čemer
je večina imela to oceno za preveč optimistično), izkazalo pa se je, da realno znaša le
120000 norveških kron.

7. Uporabiti je treba obsežen in dober marketing. Poročanje medijev ni zagotovljeno. Z
lastnim predstavljanjem se je moč izogniti napačnim predstavam ali napačnemu
informiranju.

8. Ne izgubljati zagona. Po uvedbi nadaljujte z monitoringom, razvojem in spremembami
jamstev, tako da boste kos spreminjajočim se okoliščinam.

Od uvedbe potovalnega jamstva, je v Oslu prišlo do izboljšav za uporabnike na vseh nivojih.

4.3 Primer: Finančna povračila londonske podzemne železnice
(London Underground)

Odškodninski sistem londonske podzemne železnice deluje zelo uspešno in tako zelo dobro
ilustrira koncept finančne kompenzacije. Londonski transport (London Transport – LT) ima dve
potrošniški listini: avtobusno in metro listino. Sistem povračil pa vključuje samo metro listina.
Metro listina je predstavljena v preprosti in praktični obliki. V njej izražene obveze se nanašajo
na železniške storitve (biti morajo hitre, pogoste in zanesljive), postaje (biti morajo prijetne,
čiste in varne), informacije (biti morajo ažurirane) ter osebje (biti mora prijazno in vljudno).
Listina vsebuje kompenzacijsko klavzulo, ki pravi, da je kompenzacija “ekvivalent vrednosti
potovanja, med katerim se zgodi zamuda”. Kompenzacija se v primeru zamude, večje kot
15 minut, za katero je odgovoren LT, povrne z refundacijskim bonom. Poleg splošnih
informacij mora pritožba vsebovati tudi vozovnico kot dokaz za zamudo. Na ta način je vsako
leto izplačanih več kot 250 000 povračil. Letni strošek refundacij tako znaša manj kot
0,9 milijona ECU – ob siceršnjem zaslužku 1,1 milijarde ECU.

4.4 Partnerstva za benchmarking: študija primera skupine CoMET
V začetku leta 1995 je pet največjih svetovnih podzemnih železnic (Berlin, London, Hong
Kong, New York in Pariz) formiralo benchmarking konzorcij, ki ga je koordiniral Railway
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Technology Strategy Centre (RTSC) na Imperial College iz Londona. Cilj je bil primerjava
indikatorjev delovanja vsakega od sistemov in na podlagi tega najti najboljše izkušnje (Best
Practice). Od takrat so v skupino vstopili še trije sistemi - Mexico City, Sao Paulo in Tokio.
Danes je ta skupina znana pod imenom CoMET – Community of Metros.

Osnovna ideja združenja za benchmarking je zbiranje osnovnih podatkov, potrebnih za razvoj
med različnimi člani:

Ključni indikatorji delovanja – KPI (Key Performance Indicators). Ta naloga predstavlja:

• definiranje indikatorjev znotraj področij finančne učinkovitosti, zmogljivosti, koriščenja
premoženja, zanesljivosti ter kakovosti in varnosti storitev,

• načrtovanje primernih tehnik raziskave,

• zbiranje in validacijo bistvenih podatkov,

• izboljšanje primerljivosti in razumevanja podatkov.

Študije primerov (Case studies). Ta aktivnost je del programa zbiranja podatkov in
izboljševanja kakovosti. Ima tako kvantitativne kot kakovostne vpoglede v različne izkušnje
različnih področij poslovanja. Študije primerov so namenjene testiranju implementacije KPI in
za definiranje najboljše izkušnje.
Najboljša izkušnja (Best practice). Ta naloga daje sodelujočim podjetjem možnost
identificiranja pregledanih praks in postopkov in uvajanje najboljše izkušnje, ki je bila
identificirana na osnovi KPI in zaključkov različnih študij primerov.

Po treh letih so bili implementirani prvi primeri najboljše izkušnje v zvezi s/z:

• kapaciteto: nekaj sistemov je vpeljalo operacijske spremembe z namenom izboljšanja
kapacitete in zanesljivosti storitev;

• krčenjem obveznosti (contracting out): nekaj sodelujočih podzemnih železnic je
pridobljeno znanje o krčenju obveznosti pri nebistvenih aktivnostih tudi v praksi uporabilo;

• kadrovskim prestrukturiranjem: zgodnje delo konzorcija je pokazalo velike možnosti za
izboljšanje stroškovne učinkovitosti, povezane z osebjem – trenutno potekajo analize
implementacije;

• zanesljivostjo: na podlagi demonstracije pomembnosti upravljanja zanesljivosti je
londonska podzemna železnica izvedla spremembe na dveh linijah;

• investicijskim vzdrževanjem železniškega voznega parka in kadrovanjem.

Konzorcij CoMET je ena od redkih skupin za benchmarking v mestnem javnem transportu, ki
deluje daljše obdobje. Cilji njihovega štiriletnega načrta (1998) so:

• pridobiti čim večje koristi iz obstoječe baze podatkov in v prejšnji fazi opravljenega dela;

• pomoč podzemnim železnicam pri uvajanju KPI kakovosti;

• izboljšanje deleža implementacije predlogov najboljših izkušenj;
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• začeti delati zaključke iz podatkov časovnih serij ter vzpostavljati trende in vplive danih
politik in akcijskih programov;

• nadaljevanje definiranja najboljših izkušenj v visoko prioritetnih področjih, kar lahko vodi v
njihovo neposredno uvajanje.

4.5 Primer: Uvajanje ISO 9004/2 v STIB/MIVB v Bruslju
Proces upravljanja kakovosti v STIB-MIVB je osnovan na preprostem motivu “zadovoljstvo
uporabnika za pravo ceno”. Identificiramo lahko štiri glavne točke:

• izpolnitev pričakovanj regije;

• kontinuirano raziskovanje in merjenje kakovosti uporabniških storitev;

• uporaba splošnega in uporabniku namenjenega jezika znotraj podjetja;

• iskanje najboljših povezav med različnimi interesi.

Štirje osnovni principi so:

• nadzorovanje razvoja zadovoljstva mora biti prva prioriteta;

• vsaka aktivnost mora prispevati k prepoznavnemu rezultatu;

• podjetje mora delovati v harmoniji s svojim okoljem;

• podjetje se lahko spreminja le, kadar je vpletena celotna skupnost.

Pravilnost zgoraj opisane politike kakovosti se je potrdila s podpisom upravljalske pogodbe med
vlado bruseljske regije (Brussels Metropolitan Region) in STIB-MIVB. Ta pogodba, ki je
veljala štiri leta (1991 - 1994), je:

• navajala naloge, ki jih je moral izvesti STIB-MIVB;

• zahtevala zadovoljstvo uporabnikov;

• iskala največje stroškovne učinkovitosti in

• vzpostavljala napredni sistem kakovosti, temelječ na standardih ISO 9000.

A. LOTS (Logical Thinking System) izobraževanje
Uprava je začela izobraževalni cikel, ki je bil namenjen vsemu osebju, od vrha do dna. LOTS
metoda naj prežame vsakega udeleženca z/s:

• enim sporočilom: potrošnik je središče posla,

• tehnikami upravljanja,

• skupnim jezikom.
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Za vajo je vsaka skupina morala razviti projekt izboljšav za eno od aktivnosti v podjetju.
Izobraževanje 5500 zaposlenih v STIB-MIVB, razdeljenih v štiri glavne kategorije (vodstveno
osebje, vozniki, tehnično osebje, ostali zaposleni), je trajalo med leti 1991 in 1996.

Funkcionalna analiza vseh oddelkov podjetja se je začela v letu 1992. Predstavljala jo je:

• definiranje funkcij vsakega oddelka in sekcije ter storitev, ki jih zagotavljajo;

• klasifikacija teh funkcij na osnovi pričakovanj uporabnikov;

• organiziranje diskusij med oddelki in uporabniki;

• potrjevanje funkcij v primerjavi z nalogami, ki so bile zastavljene STIB-MIVB.

Naloge, ki jih je opredeljevala pogodba iz leta 1990, so se v njegovi drugi verziji (1995) rahlo
spremenile. Specifikacija nalog STIB-MIVB je zajemala:

7 uporabniških funkcij STIB-MIVB:

• transport,

• prodaja,

• preprečevanje vandalizma in kriminala,

• zaščita pred prevarami,

• koordinacija transporta (z drugimi podjetji),

• sodelovanje z ombudsmanom,

• zavedanje obstoja uporabniškega posvetovalnega komiteja.

4 funkcije virov (resource functions):

• človeški,

• finančni,

• tehnični,

• specifični.

4 funkcije okolja:

• regionalna,

• občinska, zvezna in evropska oblast,

• vzdrževanje infrastrukture,

• spoštovanje skupnosti.
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3 regionalne naloge:

• realizacija del na infrastrukturnem omrežju,

• podpora regijski politiki mobilnosti,

• možnost, da regija razpolaga z določenimi kompetencami STIB-MIVB.

Na podlagi tega je bil narejen seznam vseh funkcij, ki so jih izvajali. Ob tem je bilo zabeleženih
več kot 800 produktov/storitev in za vsakega/vsako od njih je bil identificiran postopek
naročanja, frekvenca, obseg, oskrbovalni čas in uporabniki.

C. Kontrola procesa
Vsak produkt/storitev ali skupina produktov/storitev je rezultat procesa, ki ga tvori zaporedje
aktivnosti – od zaznave potrebe do končnega produkta. Za opis teh procesov, ki pogosto
vključujejo aktivnosti več oddelkov podjetja, je potreben razvoj prečnega videnja podjetja, ki pa
še ni obstajal. Posodabljanje vsakega procesa je bilo narejeno preko koordinatorja, ki je
sodeloval z odgovornim osebjem vseh ustreznih aktivnosti, ki so se ob tem morali zavedati
interakcij med vsemi vpletenimi oddelki. Tako je na podlagi določitve, “kdo je odgovoren za
kaj” ter kriterijev, s katerimi se je strinjalo tudi vpleteno osebje (kakovost, število, čas), bilo
identificiranih sto procesov.
Z znanjem o funkcijah podjetja in formalizacijo različnih procesov so se za vsako funkcijo
pridobili merljivi indikatorji, ki zagotavljajo nivo kakovosti, ki je potreben za zagotovitev
funkcije. Priročnik kakovosti STIB-MIVB povzema 18 osnovnih funkcij, ki se realizirajo s
približno stotimi procesi in rezultirajo v 800 produktih/storitvah.

4.6 Primer: Strategija upravljanja v SEMITAGU (Grenoble)
Za organizacijske oblasti (SMTC) upravlja mestno transportno omrežje na urbanem področju
Grenobla (23 mest) podjetje SEMITAG1. Podjetje deluje na 20 poteh, ima 800 zaposlenih in
300 vozil (tramvaji, trolejbusi in avtobusi). SEMITAG prepelje 220.000 potnikov na dan –
njegov letni proračun dosega 300 milijonov francoskih frankov.
Po hitrem povečanju števila uporabnikov, ki je sledilo odprtju dveh tramvajskih linij v letih
1987 in 1990, se je uprava odločila za izboljšanje storitev, ki jih zagotavlja podjetje in
izboljšanje same organiziranosti podjetja. Tako je bil junija 1993 v podjetju sprožen projekt
PAQT 97 (Plan d’Action Qualité Tag). Ta načrt je  definiral strategijo in glavne cilje podjetja v
naslednjih petih letih. Trije cilji PAQT 97 so bili:

- boljše ravnanje z uporabniki,

- večanje vrednosti in kompetenc osebja,

- boljše upravljanje ekonomskih in finančnih omejitev.

                                                     
1 Société d’Economie Mixte des Transports de l’Agglomération Grenobloise (SEMITAG), BP 258,

380444 Grenoble Cedex 9.
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Skupni imenovalec vseh treh pristopov je kakovost. Vključujejo nekatere elemente upravljanja
popolne kakovosti: pristop do uporabnikov, večja skrb delovne sile za poslovanje ter
učinkovitejša raba virov. V teh treh pristopih se je formiralo osem glavnih ciljev za obdobje
1993 – 1997.

Pristop 1:

- dokončanje širitve jug - sever,

- odprtje novega postajnega poslopja,

- uvajanje kakovostnih procesov,

- izboljšanje kakovosti storitev,

- certifikacija.

Pristop 2:

- modernizacija operacijskih struktur,

- individualni ocenjevalni pogovori,

- optimizacija organizacije delovnega časa.

Pristop 3:

- vzpostavitev decentraliziranih proračunskih sistemov,

- vzpostavitev novega sistema vozovnic.

Certifikacija je glavni cilj uprave v obdobju 1993 – 1997. Kljub temu pa to predstavlja le del
procesa kakovosti v podjetju. Proces kakovosti – glavna tema PAQT 97, ima dva vidika:

• delovanje z namenom izboljšanja kakovosti uporabniških storitev;

• delovanje z namenom izboljšanja internih operacij s ciljem pridobitve certifikata ISO 9001.

Prvi del procesa kakovosti je razdeljen na tri faze:

• raziskava zadovoljstva za identifikacijo pričakovanj uporabnikov in njihovega mnenja o
storitvah (september 1993);

• obveza storitev za javnost z listino in cilji kakovosti (marec 1994);

• sprememba obstoječih praks v želji za dosego zastavljenih ciljev (od 1994).

4.7 Primer: Certifikacija ISO 9000 za STIB-MIVB (Bruselj)
V želji, da stimulira različne oddelke k pomiku proti popolni kakovosti ter da okrepi svojo
konkurenčnost v pripravah na kakršnokoli liberalizacijsko direktivo ali regulativo EU, se je
STIB-MIVB odločil za certifikacijo po standardu ISO 9000.
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Namesto sočasne certifikacije vseh oddelkov se je uprava STIB/MIVB odločila za tesno
sodelovanje z lastnim Oddelkom za kakovost pri izbiri manjšega števila oddelkov v prvem
koraku. Pri tem so bili uporabljeni naslednji kriteriji:

• prostovoljna osnova in vključenost upravljavcev,

• reprezentativnost različnih oddelkov,

• vključenost različnih oddelkov v neposreden kontakt z uporabniki.

Štirje oddelki so certificirani ali so v postopku certifikacije:

• Oddelek za pomoč potnikom v primeru okvare podzemne železnice (certifikacija ISO 9002
predvidoma v marcu 1998);

• Delavnica za izedlovanje karoserij za tramvajske vagone (certifikacija ISO 9002 v
decembru 1997);

• Oddelek za varnost, higieno in ergonomičnost (certifikacija ISO 9002 v oktobru 1997);

• Vozniški izobraževalni center (certifikacija ISO 9001 v decembru 1997).

Znotraj podjetja se pričakuje kumulativen učinek. Uporaba upravljavskih metod v že
certificiranih oddelkih je pritegnila tudi ostale oddelke. Videti je, da bi vodilni ljudje ostalih
oddelkov radi prejeli informacije o upravljavskih metodah v certificiranih oddelkih. Proces
benchmarkinga se že odvija.
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4.8 Hibridno benchmark okolje (HM Customs and Excise)

Pregled poslovanja

Pregled poslovanja na visokem nivoju mora vsebovati tudi
raziskavo vseh omejitev posameznih storitev. Pregled bo
podal področje nalog, potrebe po storitvah, identificiral
nacionalne sisteme, ki jih je potrebno uporabiti ter lociral
vse ostale faktorje, ki lahko vplivajo na izvedbo storitev.
To lahko vključuje:

• vprašanje osebja,

• vprašanje lastnine,

• vpliv načrtov za reorganizacijo,

• ostale relevantne preglede/poročila,

• zakonodajo (npr. enake možnosti, zdravje in varnost,
EU),

• tesnejše sodelovanje z ostalimi organizacijami v
javnem sektorju,

• partnerstva z zasebnim sektorjem.

Potrebe storitvenega nivoja

Po pregledu poslovanja se pripravijo potrebe storitvenega
nivoja

stor
Pregled
poslovanja
Pregled
poslovanja
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(SLR – Service Level Requirement). Ta dokument
uporablja spoznanja pregleda poslovanja, na podlagi katerih
se določijo naloge, ki jih je treba izvesti. Le-te vključujejo:

• opis ciljev, ki jih je treba doseči (outcome),

• opis tega, kar moramo ustvariti ali izročiti (outputs),

• standarde storitev, ki morajo biti doseženi,

• vse tehnične omejitve ali druge stvari, na katere
moramo biti pozorni (npr. varnost),

• delovno obremenitev.

Potrebe
itvenega nivoja
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Pregled učinkovitosti

Pregled učinkovitosti je podroben pogled na to, kako lahko
ob upoštevanju omejitev, podanih v SLR, svojo storitev

Predlog

stori

Interni
benchmark uč

Interni
benchmark uč

stori
Pregled
poslovanja
 čimbolj uskladimo s standardi. Pregled učinkovitosti

zajema benchmarking zasebnega in javnega sektorja z
namenom zbiranja informacij o stroških in najboljših
izkušnjah. To bo pomagalo pri pripravi predloga za
najboljši možni način izvajanja dela.
Uprava in osebje sta vedno vključena v pregled
učinkovitosti, saj je pomembno, da imajo oboji občutek, da
lahko spreminjajo obstoječe delovne prakse.

Pregledu učinkovitosti sledi sestavljanje predloga, ki mora
vključevati podrobnosti o:

Potrebe
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• uporabljenih metodah in sistemih za izvedbo naloge,

• dodelitvi virov,

• sredstvih nadzora izvedbe,

• stroških izvedbe.
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Ko je komisija za vrednotenje zadovoljna s predlogom, je
potrebno ustvariti sporazum o nivoju storitev (SLA – Service
Level Agreement), ki bo zagotavljal ustrezno izvajanje
storitev ob predlaganih stroških. Če komisija za vrednotenje
ni zadovoljna, bo poiskala alternativne vire oskrbe.
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5. Zaključki in priporočila
Prvo priporočilo: predstavi institucionalno in finančno organizacijo javnega transporta pred
uvajanjem konceptov kakovosti in benchmarkinga.
Drugo priporočilo: postavi študente, kolikor je le možno, v realno situacijo. Njihovo zaznavanje
v vlogi uporabnika jim bo pomagalo poiskati posamezne koncepte, obenem bodo tudi boljše
razumeli, da obstajajo tudi drugi in ne le uporabniški interesi (oblasti, operaterji,...).
Tretje priporočilo: ker operaterji ne zaupajo radi podatkov o sebi, je težko predstaviti proces
benchmarkinga med operaterji – za to je za študente bolj primeren in vpliven benchmarking
nacionalnih izkušenj.
Četrto priporočilo: za razumevanje težavnosti izboljševanja kakovosti, ko deluješ kot del
lokalnih oblasti ali kot operater, je nujno vedeti, kako to poteka v realnosti. Vključenost lokalnih
oblasti in operaterjev v proces izobraževanja lahko študentom pomaga povezati miselne
koncepte in realnost.
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6. Naloge
Tako koncept kakovosti kot benchmarking (in v okviru le tega: primerjavo) vsi uporabljajo v
lastnem življenju. Pedagoški cilj je podajanje strukturiranih in profesionalnih pomenov splošnih
konceptov. Zanimivo bi bilo, če bi študenti lahko sami odkrivali različne pristope posameznih
konceptov. To je izvedljivo v manjših skupinah ali pa individualno.
Tako na primer tudi štirje elementi zanke kakovosti niso specifični za javni transport, ampak so
uporabni v vseh vrstah proizvodnje.
Pri benchmarking pristopu predstavlja zadnji korak (načrtovanje in implementacija akcijskega
načrta) tisti vidik, ki ga ljudje najtežje sprejmejo. Vsem je razumljivo, da je potrebno izvesti
samoocenjevanje, če se načrtuje primerjava izvajanja/kakovosti z drugimi. Jasno je tudi, da je
primerjava osrednji del tega procesa. Toda veliko ljudi ustavi izvajanje naloge po opravljeni
primerjavi. Tudi evropski projekti pogosto ne dajejo dokazov o implementaciji rezultatov
primerjav. Glede na to bi bilo zanimivo postaviti študente v dejansko situacijo, kar bi bilo
izvedljivo tako na področju javnega transporta kot na kateremkoli drugem lokalno zanimivem
področju. Takšno dejanje bi bilo koristno, saj je v dejanski situaciji lažje razumeti bistveno
razliko med primerjavo in klasifikacijo ter med rezultati in sredstvi.
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7. Slovar

7.1 Kakovost
1. Benchmarking. Metoda za širjenje znanja in najboljših izkušenj, ki temelji na

sistematični primerjavi delovanja organizacije in njenih oddelkov (interni benchmarking)
ali drugih organizacij, konkurentov ali vodilnih podjetij na nekem področju (eksterni
benchmarking).

2. Listina (Charter). Dokument, ki opredeljuje zavezanost načelom določene entitete
njenim potrošnikom.

2.1. Državljanska listina (Citizen’s charter). Dokument, ki razlaga, katere storitve
lahko pričakujejo državljani in opredeljuje obvezo javnih storitev do njih.

2.2. Uporabniška listina (Customer charter). Dokument, ki opredeljuje
zavezanost do potrošnikov, postavlja standarde delovanja operaterjev,
izkazovanja delovanja po teh standardih, skrbi za uporabnike, določa
kompenzacije v primeru neopravljenih storitev in način kontaktiranja z
operaterjem. Uporabniške listine lahko klasificiramo v štiri kategorije:

• Listina o sporazumu (Agreement charter). Listina opredeljuje pravice in
obveznosti.

• Listina o namenu (Charter of intention). Listina opredeljuje splošne
vrednosti in principe.

• Listina o zavezanosti načelom (Charter of commitment). Listina razlaga
vzpostavitev formalne zavezanosti, ki služi definiranju konkretnih vrednosti
in principov opredeljenih v Listini o namenu.

• Listina o sredstvih (Charter of means). Listina opredeljuje sredstva, ki bodo
uporabljena za izpolnitev dane zaveze.

• Listina o intermodalnosti (Intermodality charter). Listina podaja poglede
akterjev javnega transporta na teme intermodalnosti: povezovalni centri,
multimodalne informacije, intermodalne vozovnice, sodelovanje z
avtomobilsko industrijo, sodelovanje z ostalimi akterji transporta, kot so
taksisti, letališki operaterji, rent-a-car podjetja, kolesarji in raziskovalno-
razvojne institucije, ki razvijajo nove transportne tehnologije in sisteme.

• Listina o razvoju (Development charter). Listina definira principe sprememb
storitev javnega transporta v prihodnosti.

• Listina o javnih storitvah (Public service charter). Glej Državljansko listino.
3. Kontinuirano izboljševanje (Continuous improvement, on-going improvement).

Potreba po kontinuiranem prilagajanju načrtovanja storitev in procesov v organizaciji, ki
jih zagotavlja, z namenom ohranitve ali povečanja njene vrednosti preko identifikacije
svojih dobrih in slabih karakteristik.

4. Zadovoljstvo uporabnikov (Customer satisfaction). Skupni nivo doseženih
pričakovanj uporabnikov, ki ga merimo v odstotku dejansko izpolnjenih pričakovanj
uporabnikov.
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5. Dejanska kakovost (Delivered quality). Nivo kakovosti, ki je dosežen v vsakodnevnih
normalnih pogojih delovanja.

6. Želena kakovost (Desired quality). Nivo kakovosti, ki ga na podlagi pričakovane
kakovosti, eksternih omejitev in finančnega stanja želi doseči podjetje.

7. Pričakovana kakovost (Expected quality). Nivo kakovosti, ki je želena s strani
uporabnikov in je lahko definirana na impliciten ali ekspliciten način.

8. Eksterna kakovost (External quality). Nanaša se na vidike kakovosti, ki jih neposredno
zaznajo uporabniki.

9. Interna kakovost (Internal quality). Nanaša se na vidike kakovosti v podjetju, ki jih
uporabniki ne zaznavajo neposredno (notranja organizacija, itd.).

10. Optimalna kakovost (Optimal quality). Situacija v kateri so ponujene storitve skladne s
preferencami uporabnikov in so le-ti še pripravljeni plačevati temu primerno ceno.

11. Partnerstvo (Partnership (travel partnership)). Sporazum ali vrsta sporazumov, ki se z
namenom vzpodbujanja sodelovanja pri doseganju boljših poslovnih ciljev vsakega od
partnerjev, sklene med oblastmi, pogodbeniki in operaterji, vendar brez pogodbenih
obveznosti.

12. Partnerstvo za kakovost (Quality partnership). Nepogodbeni sporazum o sodelovanju
med strankami v javnem in zasebnem sektorju, ki imajo skupne interese pri promoviranju
javnega transporta.

13. Zaznana kakovost (Perceived quality). Nivo kakovosti, ki ga potniki bolj ali manj
objektivno zaznajo pri svojih potovanjih.

14. Priznano zadovoljstvo (Professed satisfaction). Formalizirano mnenje uporabnikov o
nivoju zadovoljitve njihovih pričakovanj.

15. Kakovost (Quality). Skupek karakteristik entitete, ki kaže na njeno sposobnost
zadovoljevanja izraženih ali možnih potreb (ISO 8402).

16. Zagotavljanje kakovosti (Quality assurance). Vse načrtovane in sistematične
aktivnosti, ki so bile uporabljene v sistemu kakovosti pri zagotavljanju ustreznega
zaupanja v to, da bo entiteta zadovoljila zahteve kakovosti (ISO 8402).

17. Upravljanje kakovosti (Quality management). Vse aktivnosti celotne uprave, ki
determinirajo politiko kakovosti, cilje in odgovornosti ter njihova implementacija s
sredstvi, kot so načrtovanje kakovosti, kontrola kakovosti, zagotavljanje kakovosti in
izboljševanje kakovosti v sistemu kakovosti (ISO 8402).

18. Sistem kakovosti (Quality system). Organizacijska struktura, postopki, procesi in viri, ki
so potrebni za implementacijo upravljanja kakovosti (ISO 8402).

19. Ciljna kakovost (Targeted quality). Nivo kakovosti, ki jo podjetje želi zagotoviti
svojim potnikom.

20. Popolna kakovost (Total quality). Upravljalski pristop, ki z namenom kontinuiranega
izboljševanja kakovosti blaga in storitev, integrira vse funkcije in procese v organizaciji
(ISO 8402).
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7.2 Norme in standardi
21. Akreditacija (Accreditation). Proces priznavanja pristojnosti, zmožnosti in

nepristranskosti certifikacijskih pooblaščencev.
22. Certifikacija (Certification). Situacija, v kateri tri različne strani ocenjujejo sistem

kakovosti podjetja po določenih standardih.
23. Standard (Standard). Dokumentiran sporazum, ki vsebuje tehnične specifikacije ali

druge natančne kriterije, ki se dosledno uporabljajo kot pravila, smernice ali definicije
karakteristik, ki zagotavljajo ustreznost materialov, izdelkov, procesov in storitev.

24. Standard upravljanja kakovosti (Quality management standard). Standard, ki
zagotavlja smernice in specifikacije, ki zadevajo proces upravljanja.

25. Standard sistema kakovosti (Quality system standard). Standard, ki zagotavlja
smernice in specifikacije, ki zadevajo proces produkcije.

26. Standard o rezultatih (Standard of results). Vzpostavljen nivo za kakovost končne
storitve. Pri vzpostavljanju bi bilo potrebno upoštevati pričakovanja potrošnikov.

27. Standard za orodja (Tool standard). Standard, ki zagotavlja smernice za
implementacijo specifičnih področij temeljnih standardov (ISO 9000-1, 9002, 9003 in
9004-1). Specifična področja so pregledi (ISO 10011-1, -2 in -3), koncepcija in redakcija
priročnikov kakovosti (NF X 50-160, 161, 162),...

28. Standardizacija (Standardisation). Aktivnost, ki določa poenotenje kriterijev za
določeno blago in storitve, ki omogočajo uporabo skupnega jezika na konkretnem
področju aktivnosti.

7.3 Ekonomija
29. Alokacijska učinkovitost (Allocative efficiency). Nanaša se na produkcijo izdelkov in

storitev, ki v največji meri zadovoljujejo preference potrošnikov ob izraženi
pripravljenosti plačila temu ustreznih cen.

30. Stroškovna učinkovitost (Cost efficiency). Nanaša se na produkcijo izdelkov in storitev
pri minimalnih možnih stroških.

31. Ekonomska učinkovitost (Economic efficiency). Nanaša se na kombinacijo alokacijske
in stroškovne učinkovitosti.

32. Učinkovitost (Effectiveness). Doseganje zastavljenih ciljev. Dejanja imajo učinek na
produkcijo definiranega ali želenega rezultata v ekonomskih pogojih.

33. Eksternalitete (Externality). Ekonomski odnos, ki ni učinkovito kontroliran s cenami.
34. Tržna tekmovalnost (Market contestability). Karakteristika določenih trgov, na katerih

so podjetja z določenimi obveznostmi obravnavana s strani potencialnih novih
pristopnikov, kar ima posledično učinkovite rezultate brez obstoja popolnoma
konkurenčnih pogojev. Baumol, Panzar in Willing (1982) so mnenja, da tekmovalni trgi
zagotavljajo socialne koristi popolnih trgov brez potrebe po predpostavljanju števila
podjetij, ki bi naj delovala na trgu. Shepherd (1984) je opazil, da so ti rezultati točni le ob
naslednjih predpostavkah:

- Vstop na trg je prost in brez omejitev.

- Vstop je brezpogojen.

- Vstop je mogoče popolnoma razveljaviti.
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35. Neuspeh trga (Market failure). Situacija, v kateri trg producira nezadostne rezultate
glede na katerega od naslednjih faktorjev: nepopolna konkurenca, naravni monopol, javna
korist, eksternalitete, skupno lastništvo blaga, pomanjkanje popolnih in simetričnih
informacij, nedokončan trg.

7.4 Regulativni okvir
36. Ponudba – razpis, razpisni postopek (Bid – tender, tender procedure). Ponuditi

določen znesek denarja za nekaj. V mestnem javnem transportu – ponuditi določen nivo
storitev za določeno vsoto denarja.

37. Dokument o ponudbi – razpisni dokument (Bidding document – tender document).
Formalno zapisana ponudba za opravljanje dela ali zagotavljanje blaga in storitev za
določeno ceno.

38. Kolektivni transport (Collective transport). Komercialna storitev potniškega
transporta, ki zadovoljuje splošne transportne potrebe velikih ali manjših skupnosti.
Potrebe si delijo vsi ali velike skupine pripadnikov skupnosti.

39. Tržna konkurenca (Market competition). Konkurenca med več podjetji na odprtem
trgu. Boj med njimi s ciljem, da prodajo svoje izdelke in storitve ter postavijo cene, ki jih
še omogočajo njihovi stroški in trg.

40. Koncesijski sporazum, koncesijska pogodba (Concession act, concession agreement,
concession contract). Vrsta licence, ki jo operaterju transporta podelijo lokalne oblasti in
specificira ekskluzivno pravico izvajanja javnega transporta na določenem področju.

41. Javna storitev (Public service). Storitev, ki izpolnjuje izražen splošni interes. Odločitev
za zagotavljanje izpolnjevanja tega interesa sprejmejo oblasti kot odziv na družbene
zahteve.

42. Javni transport (Public transport). Storitve, ki zagotavljajo prenos potnikov in njihove
prtljage na dolgih in kratkih razdaljah, v mestnih področjih ali med njimi, običajno na
osnovi plačevanja voznine ter s fiksnimi voznimi redi in določenimi potmi.

43. Regionalni transport (Regional transport). Transport v okolici konurbacij in med
manjšimi mesti na tem področju. Na grobo lahko regionalni transport opišemo kot
potovanja dolžine do 60 km in povprečnim potovalnim časom približno 1 ure. Za zelo
velike konurbacije lahko za regionalni transport velikih hitrosti štejemo še potovanja
dolžine do 150 km in s potovalnim časom do 2 ur. Vse, kar je nad temi omejitvami, se
šteje kot transport na velike razdalje.

44. Storitev splošnega interesa (Service of general interest). Servisna aktivnost, ki jo javne
oblasti obravnavajo kot aktivnost splošnega interesa in je zato predmet obveznih javnih
storitev.

45. Storitev splošnega ekonomskega interesa (Service of general economic interest). Ta
pojem je omenjen v Rimski pogodbi v 90. členu. Nanaša se na komercialne storitve, ki
pokrivajo splošni interes in so zato predmet obveznih javnih storitev. Primer za to so
transportna omrežja ter energetske in komunikacijske storitve.

46. Univerzalna storitev (Universal service). Javna storitev, ki je ob razumnih pogojih
dostopnosti in cene na razpolago vsem.

47. Mestni transport (Urban transport). Mestni transport se odvija znotraj meja mesta ali
konurbacije in ozkem pasu okrog njega. Lahko ga opišemo s potovalnimi razdaljami do
20 km in potovalnim časom do pol ure. V večjih mestih in konurbacijah so te vrednosti
lahko večje.
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8. Literatura
Pri vzpostavitvi tega pisnega materiala je bila uporabljena sledeča literatura in spletne strani:
QUATTRO – 4th F.P. project – Quality approach in tendering/contracting urban public
transport operations – Final report and www.quattro-eul.nl/quattro/uk
EQUIP –  4th F.P. project – Final report and particularly the annex (practical handbook)
www.europrojects.ie/equip
Benchmarking performance of local transport systems, pilot exercise : subgroups reports
(available from KTE), and report to the commission (id)..
BEST – thematic network on benchmarking (5th F.P.). Papers presented at the first conferences.
www.bestransport.net
Benchmarking methodologies in transport – CEMT – minutes of the conference of November
1999.
Benchmarking in Europe – spring 2000. www.benchmarking-in-Europe.com
European foundation for quality management – EFQM – www.efqm.org
ELTIS – best practices internet site of the European commission.
AFNOR – French organisation for standardisation. www.afnor.fr
CEN – European committee for standardisation – www.cenorm.be
EXTRA – summary of European projects
And concerning the Quality Bus Partnerships, which now have a statutory basis in Britain.
useful reference are :

- Quality Bus Partnerships - A Survey and Report, 2000   -  TAS, February 2001 
Available from Landor Publishing Ltd., Quadrant House, 250 Kennington Lane,

LONDON, SE11 5RD

- As above for 2001, due out February, 2002  BUT this will (only?) be available through
TAS Publications & Events [www.tas-passtrans.co.uk]

- Quality Bus Infrastructure - A Manual and Guide - published by Landor, but also
available through TAS Publications & Events

- Quality Bus Partnerships: Good Practice Guide - TAS, 2001 available through TAS
Publications & Events

http://www.benchmarking-in-europe.com/
http://www.efqm.org/
http://www.cenorm.be/
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9. Kakovost in benchmarking v javnem
transportu – projektni konzorciji

 BEST - Thematic network on BEnchmarking in tranSporT

Consortium:

Organisation Gestion Marketing S.A BE

Forschungs- und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE

NEA Transport Research And Training NE

TOI NO

Erasmus University Rotterdam NE

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction
publiques

FR

Warsaw University Of Technology PL

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES

 BOB - Benchmarking of Benchmarking

Consortium:

NEA Transport research and training NE

Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen Vzw BE

Forschungs- Und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE

TOI NO

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction
publiques

FR

Warsaw University Of Technology PL

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES

Erasmus University Rotterdam NE

Organisation Gestion Marketing S.A BE
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 BENCHMARKING – Pilot exercise of Benchmarking the performance of
local passengers transport systems

Consortium:

OGM BE

Socialdata DE

CERTU FR

Oulu Koskilinjat Oy FI

Terni IT

Praga TCZ CZ

Stuttgarter Straßenbahnen AG DE

District de l’Agglomeration Nantaise FR

Steirische Verkehrsverbundgesellschaft StVG AT

DGTT, Direcao Geral de Transportes Terrestres Lisboa PT

Merseyside UK

Dresdner Verkehrsbetriebe DE

The City of Edinburgh Council UK

Strathclyde Passenger Transport Glasgow UK

OASA, Athens GR

BSAG – Bremer Straßenbahn AG DE

Azienda Mobilità e Transporti, Settore Studi Sistemi, Genova IT

Syndicat des Transportes Parisiens FR
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 ISOTOPE - Improved Structure and Organization for Transport
Operations of Passengers in Europe

Consortium:

Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO

University Of Leeds UK

Stockholm University SE

NEA - Transportonderzoek En –Opleiding NE

Union Des Transports Publics FR

Greater Manchester Passenger Transport Executive UK

Erasmus University Rotterdam NE

Institute Of Transport Economics NO

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE

TRANSPOR – 5 PO

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V DE

Groupement Des Autorites Responsables De Transport FR

Organisation Gestion Marketing S.A BE

Halcrow Group Ltd UK

INECO S.A. ES

Swedish Institute For Transport And Communications Analysis SE

Centre D'etudes Sur Les R_Seaux, Les Transports, L'urbanisme Et Les
Construction S Publiques

FR

Swedish National Road And Transport Research Institute SE

 EQUIP - Extending the Quality of Public Transport

Consortium:

University Of Newcastle Upon Tyne UK

Erasmus University Rotterdam NE

Viatek Ltd FI

Asm Brescia S.P.A IT

Universitat Fur Bodenkultur Wien AT

European Transport And Telematics Systems Ltd IE
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 QUATTRO - Quality approach in tendering urban public transport
operations

Consortium:

Organisation Gestion Marketing S.A. BE

Lt Consultants Ltd FI

NEA - Transportonderzoek En -Opleiding NE

Istituto Di Studi Per L'informatica Ed I Sistemi IT

Union Des Transports Publics FR

Calidad Estrategica, S.A. ES

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej PL

Sociedade De Trannsportes Colectivos Do Porto, S.A. PO

CERTU - FR

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE

Sociiete D'economie Mixte Des Transports En Commun De L'agglomeration
Grenobloise

FR

Metro De Madrid S.A. ES

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V. DE

Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO
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